
 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ПРИМОРСКИ“ 

КМЕТ 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и 
благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, 

собственост на Община Варна 

 

Подписаният/ата: …………………………………………………………………………………………………………………, 

(име, презиме и фамилия) 
ЕГН ……………………………………, постоянен адрес: …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………......................, 

гражданство ……………………………………, документ за самоличност № ……………………………………, 

изд. на …….......…………….г. от МВР – ………………...., в качеството ми на представител на 

общото събрание на: 

етажната собственост, 

сдружение на собствениците по чл.44 от ЗУЕС, с номер по БУЛСТАТ………………………., 
и на собствениците и ползвателите  
(с „Х“ или „V“ се отбелязва вярното) 

в сграда с адрес: гр. Варна, ж.к./ул./ ……………...…......................................…….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Във връзка със заявление, подадено по реда на Наредба за финансово 
подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване 
състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна, 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

– съм запознат с условията за кандидатстване и участие по „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване“, и съм съгласен със задълженията, които възникват 
за мен във връзка с изпълнението на проектното предложение; 

– кандидатът, когото представлявам не е подпомаган за същия проект или 
съответната част от него по други програми и няма неизпълнени условия при 
предходно финансиране по „Проекти за озеленяване и благоустрояване“; 

– кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и участие по „Проекти за 
озеленяване и благоустрояване“, и със съдържанието на представеното проектно 
предложение; 

– кандидатът одобрява проектното предложение и е съгласен да изпълнява 

задълженията, които произтичат от участието му по „Проекти за озеленяване и 
благоустрояване“; 

– кандидатът е информиран за извършването на проверки, отнасящи се до 
изпълнението на проекта и правилното усвояване на средствата, отпуснати по него; 

– информацията в подаденото заявление за кандидатстване е вярна. 
 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 

 

Информиран/а съм, че личните ми данни се обработват за целите на 
административното обслужване, съгласно Общия регламент за защита на личните 
данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

Дата: ……......…………….г.                                  Декларатор: ……………………………………….  
                                                                                                     (подпис) 

 

 


