
     
 

  Приложение № 1 към 

Заповед № Р-216 от 05.10.2022 г. 
 

Входящ номер: 
(попълва се служебно) 

X

 ДО      

ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ 

„ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО 

ЗВЕНО“  

АДМИНИСТРАЦИЯ НА 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

                                                         

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна 

дейност, чиито представители да участват в състава на  

Комитета за наблюдение на  

Споразумението за партньорство за програмен период 2021-2027 г. 

 

                  

от: __________________________________________________________________________,      

(изписва се наименованието с означение на вида на ЮЛНЦ) 

ЕИК/код по БУЛСТАТ: _____________, със седалище и адрес на управление:  

гр. _________________, ж.к./ул. __________________________________________, № ___, 

тел.: ____________, e-mail: ________________________, вписано като ЮЛНЦ за 

осъществяване на общественополезна дейност, представлявано от 

__________________________________________________________,  в качеството му на 

                                                 (имена по документ за самоличност) 

_____________________________________________________________________________. 

(посочва се длъжността на законния представител на ЮЛНЦ) 

 

 

УВАЖАЕМИ ___________________________, 

 

 Във връзка с публикувана покана за участие в избора на представители на ЮЛНЦ 

за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението 



     
 

  Приложение № 1 към 

Заповед № Р-216 от 05.10.2022 г. 
 

за партньорство за програмен период 2021-2027 г. заявявам, че представляваното от мен 

ЮЛНЦ за общественополезна дейност __________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________, 
________________________________                  (наименование на ЮЛНЦ) 
 

с цели/предмет на дейност: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(посочват се целите/предметът на дейност съгласно устава или учредителния акт на ЮЛНЦ) 

се определя като част от групата на ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(посочва се само една от групите ЮЛНЦ, посочени в поканата за участие в избора) 

 

С настоящото заявление изразявам намерението на представляваното от мен 

ЮЛНЦ за участие в обявения избор.  

 

Като неразделна част от настоящото заявление прилагам следните документи: 

1. Удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд, в случай 

че ЮЛНЦ не е вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към 

Агенцията по вписванията; 

2. Списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или 

оценката на стратегии, програми или политики съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПМС 

№ 302/2022 г., както и документи, доказващи изпълнението на критерия по чл. 5, ал. 1, т. 3 

от ПМС № 302/2022 г.; 

3. Списък с описание на опита в разработването, изпълнението, мониторинга или 

оценката на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за 

партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, 

съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПМС № 302/2022 г. и документи, доказващи изпълнението на 

критерия по чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПМС № 302/2022 г.; 

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС № 302/2022 г.  

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС:       

X

 

Забележка. Заявлението може да бъде подписано от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран 

електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението се подписва на 

хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ. 


