
     

 

 

 

 
 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПАНАГЮРИЩЕ, СТРЕЛЧА, ЛЕСИЧОВО“ 

 

1 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

ДЕКЛАРАЦИЯ1 

Долуподписаният/ата ..................................................................................................,  

    (три имена) 

......................................................................................................................, представляващ 

                                  (длъжност)  

.................................................................................................................................................., 

(наименование на кандидата/партньора) 

 

с ЕИК/БУЛСТАТ ..............................................., на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 27, ал. 5 

от Закона за статистиката, чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и чл. 20, § 2 и 3 от 

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11.03.2009 г. 

относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 

за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата 

служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно 

статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване 

на Статистически програмен комитет на Европейските общности (OB L 087, 31.3.2009 

г., стр. 164) 

декларирам, че 

1. Съм съгласен/а: 

- данните от годишните отчети за дейността и данните относно кодовете на 

икономическа дейност на представляваното от мен предприятие, да бъдат предоставени 

от Националния статистически институт (НСИ) на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 във връзка с дейностите по 

извършване на оценка на проектни предложения, договаряне и мониторинг на 

сключените договори, както и за целите на измерване и отчитане на резултатите от 

изпълнението и контрола по изпълнението на Оперативната програма за периода до 

приключването й; 

- предоставените от НСИ данни да бъдат разпространявани/публикувани в 

докладите за изпълнение на Програмата. 

2. Информацията, съдържаща се в проектното предложение, съответства на 

данните, подадени от представляваното от мен предприятие пред НСИ като 

несъответствие се допуска единствено в случай на извършена служебна корекция от 

страна на НСИ. 

                                                           
1 Попълва се и се подписва от лице с право да представлява кандидата/партньора. В случай, че 

кандидатът /партньорът се представлява само заедно от няколко лица, декларацията се попълва и 

подписва от всички представляващи лица. 
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Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за 

деклариране на неверни данни. 

 

 

дата: ........................... ДЕКЛАРАТОР: ................................. 

 


