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Д Е К Л А Р А Ц И Я
във връзка с Писмо № 9104-106/22.12.2017 г. на ръководителя
на проект "Студентски практики - фаза 1" относно администриране
на дейностите и участниците в проект BG05M2OP001-2.002-0001
“Студентски практики” - Фаза 1
Аз, долуподписаният/ата: .......................................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ..............................................., постоянен адрес ..............................................................................
................................................................................................................. тел.: .........................................,
лична карта № .............................................., изд. на ................................. от МВР .............................,
във връзка с качеството ми на студент в Икономически университет – Варна и моето участие
като практикант в проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Запознат/а съм с изискванията на Писмо № 9104-106/ 22.12.2017 г. на ръководителя на
проект "Студентски практики - фаза 1" относно администриране на дейностите и участниците в
проект BG05M2OP001-2.002-0001 “Студентски практики” - Фаза 1 и с модулите за студенти
на Ръководството за работа с информационната система.
2. Не съм в трудови правоотношения и/или в правоотношения по Закона за задълженията и
договорите с обучаващата организация, в която ще проведа практическото обучение.
3. Не съм в родство по пряка и по съребрена линия със собственика и/или член на
управляващ орган на обучаващата организация, в която ще проведа практическото обучение.
4. Не съм в родство по пряка и по съребрена линия с ментора, под чийто контрол ще се
проведе практическото обучение.
5. Избраната от мен позиция за практическо обучение е в съответствие и е обичайна
длъжност за кариерно развитие на изучаваната от мен специалност.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Дата на
деклариране:

ДЕКЛАРАТОР: ......................................................
......................... 2018 г.

(Подпис)
(Собственоръчно изписано име, презиме, фамилия)
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