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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
към Заявление за кандидатстване за съфинансиране на медийни проекти – 2022г

ДЕКЛАРАЦИЯ
от

(трите имена на представляващия кандидата, длъжност)

Декларирам, че:
1.
съм запознат(а) и приемам условията за кандидатстване съгласно решение № 975-5 по
Протокол № 26 / 17.05.2022г на Общински съвет-Варна,
2.
при непълни и неверни данни проектът ми губи правото да участва в конкурса и няма да бъде
разгледан;
3.
запознат(а) съм с процедурите, правата и задълженията, произтичащи от кандидатстването за
съфинансиране на проектното предложение; както и че предвид целевото съфинансиране по
настоящата процедура биха били одобрени само функционално и пряко свързани с изпълнението на
проектната идея разходи, направени след одобрението на проектното предложение и след
подписване на договор с община Варна, но не и непреки за осъществяване на проектната дейност
разходи като:
1. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
2. други разходи, несвързани пряко с целите на съфинансирането на медийните проекти и
дейностите на одобреното проектно предложение;
3. разходи за изследователска дейност, несвързани с целите на съфинансирането на
медийните проекти и дейностите на одобреното проектно предложение;
4. наем и разходи за издръжка на офис;
5. разходи за възнаграждения на служители в държавни и общински институции;
6. разходи за дейности, вече финансирани от общинския бюджет;
7. разходи, включващи финансиране на второстепенни разпоредители по общинския бюджет
за календарната година;
8. инвестиционни разходи и строително-монтажни работи;
9. разходи с неуредени права, съгласно Закона за авторските и сродните им права;
10. разходи за честването на лични годишнини, бенефиси и др. подобни;
11. разходи за дейности, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и
към противопоставяне върху етническа и религиозна основа;
12. разходи за дейности, които дискриминират отделни групи и субкултури по полов признак
или въз основа на сексуална ориентация или ги представят в неблагоприятна светлина;
13. разходи за акции и дейности на политически партии.
14.разходи за дълготрайни материални и нематериални активи.
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4.
всички преки участници в реализирането на проекта са потвърдили своето участие;
5.
кандидатът, когото представлявам, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по
несъстоятелност;
6.
кандидатът, когото представлявам, не се намира в ликвидация;
7.
нямам парични задължения към държавата или към Община Варна, установени с влязъл в
сила акт на компетентен орган, или задължение към осигурителни фондове (или компетентен орган е
допуснал разсрочване или отсрочване на задължението);
8.
не съм с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против
стопанството (реабилитиран съм);
9.
проектът, с който кандидатства представлявания от мен кандидат, или части от него не са
подпомагани по програми на Община Варна или със средства на Община Варна по договори;
10.
по проекта, с който кандидатствам, не съм обект на конфликт на интереси;
11.
не съм служител на общинската администрация;
12.
всички авторски и сродни права във връзка с медийния проект, с който представляваният от
мен кандидат кандидатства за съфинансиране от община Варна, са уредени.

Гр. Варна
дата …………………

Подпис:……………………………..
(…………….…………………………………….)

