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ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТНЬОРА 
 

По проект: ................................................................................................................................. 
 

Подписаният/ата, ……………………………………………………………………………, 
/трите имена/ 
 

в качеството ми на …………………………………………………………………………... 
/началник, директор, кмет, ректор, председател на УС/ 
 

на…………….………..……………………………………………………………………….., 
/институция, организация/ 

 
Партньор на Кандидат ……………………………………………………………………… 
 
по КП………………… 

Декларирам, че при кандидатстване по настоящата конкурсна процедура:  

1. Сме запознати с представеното проектно предложение от 

……………………………………………………………………………. (Кандидат) и 

сме съгласни да бъдем Партньор при изпълнение на посочените в проектното 

предложение дейности. 

2. Запознати сме с изискванията в Насоките за кандидатстване. 

3. Приемаме, че Партньорството е връзката между две или повече институции, 

включващо взаимоотношения по реализирането на съвместни отговорности при 

изпълнението на проекта, финансиран от ЦОИДУЕМ. 

4. Даваме право на Кандидата, в качеството му на Бенефициент, да подпише 

Договора за финансова помощ и да ни представлява пред ЦОИДУЕМ по всички 

въпроси, свързани с изпълнението на дейностите по проекта. 

 

Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване, декларирам, че 

представлявания от мен Партньор:                                                                        

• е / не е финансиран като Бенефициент по предходна процедура на ЦОИДУЕМ и 

финансиращата институция е констатирала неточно изпълнение на договора, 

поради което е отказано дофинансиране или е предявена претенция за 

възстановяване на предоставени средства 

вярното се огражда задължително* 
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• е / не е изпълнявал или изпълнява / не изпълнява договор по КП 33.19-2020, 

финансирана от ЦОИДУЕМ /виж забележката относно понятието „приключил 

договор” в Насоките/ 

вярното се огражда задължително* 

 

• е детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие, център за 

специална образователна подкрепа, специализирано обслужващо звено и е / не е в 

процедура по „преобразуване и закриване“. 

вярното се огражда задължително* 

 

• има / няма задължения, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване 

или плащане на данъци по българското законодателство 

вярното се огражда задължително* 

 
*Недекларирането на обстоятелства се счита за административно 
несъответствие. 

 
 
 
 
Декларатор: ………………………. 
                   / три имена, подпис и печат/ 
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