МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА“

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВА
по чл. 4 ал. 6 т. 1-4 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в МБАЛ „Национална
кардиологична болница“ ЕАД и на основания по чл. 4, ал. 5 във вр. с § 1, т. 2а-5 от
Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ)
Долуподписаният, ……………………………………….…………………………….
ЕГН …………………………, притежаващ лична карта № ………………………………...
издадена на …….............……....…… г. от ……………………………………, с постоянен
адрес: ………………………………………………..…………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, че
В качеството си на член на научното жури, назначено по чл. 4, ал. 3 от Правилника
за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД:
1. *Имам или свързано с мен лице** има / нямам, нито свързано с мен
лице** няма частен интерес***, който може да повлияе върху безпристрастното и
обективното изпълнение на неговите правомощия или задължения във връзка с
участието му в съответната процедура;
2. по отношение на мен през последните три години *е / не е влизал в сила акта
за установяване на конфликт на интереси във връзка с участието ми в научно жури;
3. *съм / не съм свързано лице с кандидат за придобиване на научна степен или
за заемане на академична длъжност;
4. по отношение на мен *е / не е доказано по законоустановения ред плагиатство
в научните трудове;
5. *съм / не съм освободен от академична длъжност на основание доказано по
законоустановения ред плагиатство или недостоверност на представените научни данни
в научните трудове, въз основа на които съм придобил или съм участвал в процедура за
придобиване на научна степен, или съм заел или съм участвало в конкурс за заемане на
академична длъжност;
6. *съм / не съм освободен от академична длъжност на основание, че с влязла в
сила присъда е установено, че в качеството ми на член на жури или на факултетен/научен
съвет съм дал становище в резултат на извършено от мен престъпление;
7. към момента *работя / не работя на академична длъжност професор или
доцент.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Дата: …… . …… . ………… г.

Декларатор: …………………………

* невярното се зачертава
** "свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство,
роднините по права линия, по съребрена линия - до втора степен включително, и роднините по
сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето се
намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в
неговата безпристрастност и обективност.
*** "частен интерес" е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за
член на жури или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение, като "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 (включително академична длъжност), дар, награда или
обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие;

