ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството
на образованието в средищните училища чрез въвеждане
на целодневната организация на учебния процес"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 7 от Постановление №121/31.05.2007 г. на Министерския съвет и посл. изм. от
27.02.2009 г. и по чл. 13, ал. 2 от Регламент на Съвета № 1828/2007 г. във връзка с чл. 60
от Регламент на Съвета № 1083/2006 г.
Долуподписаният/ата:
_____________________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ЕГН __________________ , постоянен адрес _______________________________________
______________________, ет. ______, ап. ________ , гражданство: ___________________,
документ за самоличност: лична карта №. ______________________ , издадена на
____________________ от МВР – ___________________, в качеството ми на директор на
средищно училище ____________________________________________________________
с адрес _____________________________________________, ЕИК ____________________
в съответствие със заповед № 09-1809/09.12.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката за определяне на средищните училища и на регионалните
инспекторати по образованието, които да участват в техническото и финансово
изпълнение и да извършват разходи на средства по проект BG051PO001-3.1.06 за
директно предоставяне на безвъзмездна помощ по приоритетна ос 3 от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. „Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес”.
1. Декларирам, че дейностите/услугите, които се изпълняват по проект BG051PO0013.1.06 за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по приоритетна ос 3 от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. „Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес” не са финансирани по друг проект, програма или каквато
и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на
Общността или друга донорска програма.
2. Декларирам, че съм информиран за:
а) за специалните условия по отношение на стоките или услугите, които трябва да
бъдат предоставени в рамките на операцията, плана за финансиране, срока за изпълнение,
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както и финансовите данни и друга информация, която подлежи на съхранение и
предаване;
б) съм отговорен за информирането на широката общественост за финансовото
подпомагане, което ми е отпуснато от фондовете в приложение на мерките, предвидени в
чл. 8, ал. 2-4 от Регламент на съвета № 1828/2007 г. и Ръководството за изпълнение на
дейностите за информиране и публичност по ОП „Развитие на човешките ресурси”;
в) извършването на проверки, отнасящи се до административните, финансовите,
техническите и физическите аспекти на операциите и че проверките целят гарантиране на
действително извършените декларирани разходи, действителната доставка на съответните
стоки или услуги, съгласно решение за одобряване (проверка на извършената услуга),
точността на заявленията за покриване на разходите, представени от бенефициента и
съответствието на операциите и разходите на общностните и националните правила. Те
включват процедури, предназначени за избягване на двойното финансиране на разходите
от други програми на Общността или от национални програми и за други програмни
периоди;
г) извършването на проверки с цел увереност, че съфинансираните продукти и
услуги са доставени и че декларираните от мен разходи за операциите са действително
извършени и са в съответствие с националните правила;
д) задължението аз и другите звена, включени в осъществяването на операциите, да
поддържаме или отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична
сметка за всички сделки, отнасящи се до операцията, които не са в противоречие на
националните счетоводни правила.
3. В случай, че предложението бъде финансирано давам съгласието си за извършване на
наблюдение, проверки и оценки, извършвани или възложени от договарящия орган,
включително да предоставям информация относно изпълнението на дейностите, данни за
участниците по проекта; да информирам участниците в проекта, че могат да бъдат обект
на наблюдението, проверката или оценката.
4. Декларирам, че съм запознат и съм съгласен с ангажиментите, които произтичат от
участието ми по настоящата схема за безвъзмездна помощ и че съдържащата се в
подадения от мен формуляр за кандидатстване информация е вярна.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на деклариране:
_________________

Декларатор:
(подпис)
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