Приложение
към т. 8

Д Е К Л А РА Ц И Я
КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

Подписаният /-ната/

,
(имена по документ за самоличност)

ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта

,

издадена на ____________________ от МВР – гр.
(дата на издаване)

,
(място на издаване)

в качеството ми на

,
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да
представлява и управлява)

представляващ

,
(наименование на министерство/ведомство/организация)

във връзка с подаденото към Координационното звено по прилагането на Програмата
на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи в България, дирекция
„Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите искане за
подкрепа „

“

ДЕКЛАРИРАМ, че представляваното от мен министерство/ведомство/организация
1.

към датата на подаване на искането за подкрепа разходите за
изпълнение на действията и дейностите, включени в него, не се
финансират/не са финансирани от други източници, включително
програми, инструменти или фондове на Съюза, финансирани от
бюджета на Съюза.

☐

2.

към датата на подаване на искането за подкрепа не е в процедура по
одобряване на проектно предложение, предвиждащо финансиране за
същите разходи от други източници, включително програми,
инструменти или фондове на Съюза, финансирани от бюджета на
Съюза.

☐
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3.*

в случай на одобрение на искането за подкрепа от Европейската
комисия, съответните дейности ще бъдат разработени при спазване
на изискванията на Закона за електронното управление и на
Наредбата за общите изисквания към информационните системи,
регистрите и електронните административни услуги и относимата
към тях документация ще бъде представена за утвърждаване от
Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по
реда на чл. 7в, т. 11 от Закона за електронното управление.

______________
(дата)

☐

(име, подпис)

*

попълва се в случай, че искането за подкрепа съдържа дейности за електронно управление,
информационни и комуникационни технологии при кандидатстване от страна на административни
органи, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.
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