
Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за информирано съгласие
Долуподписаният/ата...................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на ръководител на група)

ЕГН ……………………………………….адрес: ………………………………………… 

Телефон: …………….….………e-mail: …………………………………………..…

Декларирам, че:
1. Съм съгласен/съгласна, да се включа в проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп

до училищно образование в условията на кризи“, като ръководител на група по дейност
(отбелязва се дейността, в която ще бъдете включен като ръководител група: 
 Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за

обучение от разстояние в електронна среда
 Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията

им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
 Дейност  4  Обучение  на  образователни  медиатори  и  родители  за  придобиване  на

умения  за  работа  в  електронна  среда  (в  т.ч.  образователни платформи,  търсене  на
електронно съдържание и др.)

2. Съм  съгласен/на  по  време  на  участието  в  дейности,  изпълнявани  по  проект
BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
да  се  извършва  фото  и/или  видео-заснемане  само за  целите  на  изпълнението,
управлението, контрола и отчитането на дейностите по проекта, както и за осигуряване
изпълнението на изискванията за публичност на проекти, съфинансирани от Европейския
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

3. Съгласен/на  съм личните  ми данни  да  бъдат  обработвани  за  целите  на  изпълнението,
управлението  и  отчитането  на  дейностите  по проекта,  както  и  за  статистически  цели,
съгласно  Регламент  №  1304/2013  г.  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно
Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета за
всички участници включени в изпълнението  на проекти,  финансирани от Европейския
социален фонд.

4. Съм  информиран/а,  че  политиките  на  Министерството  на  образованието  и  науката  за
обработване на лични данни и информация за  правата  ми във връзка  със защитата  на
личните данни, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета  от  27  април  2016  г.  относно  защитата  на  физическите  лица  във  връзка  с
обработването  на  лични  данни  и относно  свободното  движение  на  такива  данни  и  за
отмяна на Директива 95/46/ЕО са достъпни на адрес: https://www.mon.bg/bg/100541.

Известна  ми  е  наказателната  отговорност  по  чл.  313  от  Наказателния  кодекс  за
деклариране на неверни обстоятелства.

гр./с. ................................. Декларатор:…………………………

дата:.................................. (подпис)
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