
 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТСЪСТВИЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА УЧАСТИЕ В 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 
ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" 

 
 
 
Процедурите на селекция на студенти и преподаватели за участие в 
мобилност по секторна програма "Еразъм+" трябва да са организирани така, 
че да гарантират безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. 
 
Лицата, осъществяващи селекцията, не трябва да са в ситуация на конфликт 
на интереси, която би могла да наруши безпристрастността при оценката на 
кандидатурите. 
 
Определение: 
 
Конфликт на интереси се поражда на основата на роднински връзки, лични, 
професионални, политически, етнически или икономически интереси, които 
могат да повлияят на избора на потенциален бенефициент.  
Конфликт на интереси е налице и при осъществяване на хипотезата на чл. 2 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 
включително и когато не е налице заемане на „публична длъжност” по 
смисъла на същия закон от лице, осъществяващо селекцията.  
Конфликт на интереси е и ситуация, при която оценка направена от член на 
комисията по селекцията или външен оценител, поканен за участие в 
селекционните процедури би могла да бъде повлияна от външен фактор 
(напр. роднини, колеги или лични познати на член на комисията по селекция 
или на потенциален бенефициент). 
Конфликт на интереси възниква и когато лице, осъществяващо селекцията, 
има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и 
обективното изпълнение на правомощията или задълженията му. Частен е 
всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален 
характер за лице, осъществяващо селекцията, или за свързани с него лица, 
включително всяко поето задължение.  Облага е всеки доход в пари или в 
имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и 
предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия 
или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-
ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, 
получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или 
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго 
неблагоприятно събитие. 
"Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо 
съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия-до четвърта 
степен включително, и роднините по сватовство-до втора степен 
включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, 
осъществяващо селекцията, се намира в икономически или политически 
зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата 
безпристрастност и обективност. 
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Участник в процедурата по селекция може да изпадне в конфликт на 
интереси и при други обстоятелства. Например, ако приема подаръци или 
безплатни услуги от лице, което кандидатства или е било одобрено за 
участие в мобилност по секторна програма "Еразъм+". 
 
Участник в процедурата по селекция няма право на глас по кандидатура, 
спрямо която може да е в позиция на конфликт на интереси.  
 
При установяване ситуация, която може да се счете за конфликт на интереси 
участникът в селекционната процедура трябва незабавно да информира 
членовете на институционалния орган, който отговаря за управлението и 
координирането на дейностите по секторна програма "Еразъм+". 
 
Недекларирането на конфликт на интереси от лице осъществяващо 
селекцията (такова от състава на сформирания селекционен орган) е 
нарушение на изискването за безпристрастна оценка. 
 
ЦРЧР препоръчва попълването на Декларация за отсъствие на конфликт на 
интереси от всички останали лица, участващи в процедурата по селекция. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

за отсъствие на конфликт на интереси 
 
 
 

Аз, долуподписаният  
………………………………………………………………………………………………..  

(<име, презиме, фамилия>)  
 
ЕГН: ……………………………………… 

 
 

С настоящото декларирам, че не съм в ситуация на конфликт на интереси с 
никое от лицата, кандидатствали за участие в мобилност по секторна 
програма "Еразъм+". 
 
Декларирам, че съм запознат и напълно разбирам принципите на 
безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора при селекцията 
на студенти/преподаватели за участие в мобилност по секторна програма 
"Еразъм+". 
 
Потвърждавам, че ще спазвам тези принципи и незабавно ще информирам 
членовете на институционалния орган, които отговарят за управлението и 
координирането на дейностите по програмата за всяка ситуация, която може 
да се счете за конфликт на интереси. 
 
Задължавам се да не разкривам каквато и да е информация, свързана с 
кандидатурите за участие в мобилност по секторна програма "Еразъм+", с 
моята оценка за тях или по въпрос, свързан с кандидатурите извън 
предписанията на оповестената процедура за оценяване. 
 
Под конфликт на интереси в настоящата декларация се имат предвид всички 
описани възможни хипотези по-горе. 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна 
отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс на Р. България. 
 
 
 
 
 
 
Подпис: ............................  Дата:  ................................................... 
 
 
 
 
 
 


