
ЗАКОН 3А ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 11 РА3КРI1ВА//Е /-IА КОНФЛ/IКТ //11 II/IТЕРЕС/1

<2\С1 \ 11 ,~~.~t-r,
ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ АЗКРИ АНЕ НА k01-iФЛИКТ НА

ИНТЕРЕСИ

в сила от 01.01.2009 г.
Обн. дв. бр.94 от 31 Октомври 2008г.

Приложение към чл. 12, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, 1'.2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси
/)

Долуподп исаният( ната) ~(!~-!(1/1;f4./r?.У.r7.ftf?....1r1.~!.«.<.&f..q ...
(трите имена)

'1f.ачеството си на лице, заемащо21.блична ~HO~ 4 ~
{/J/lа.CrТl/:а···~«(~q??:····~·-::····fPr.{!-,,«U;(С:·r/(f/?~К8}/?.-.-·r8;С~

fЙзписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на
търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

:/(jJ)J4i(::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

развинам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се
името и IIредметът на дейност):

::: !f:.e::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:!!.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на
длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на
търговското дружество):

::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се
името и IIредметьт на дейност):

#е···················································· .

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

::::6!.е::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както
и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на пое
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тото задължение и данни за кредитора):

:::7tf.l.114tf :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бllха се оказали облагодетелстван и от актовете или действията при изпълнение
на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за
работодателя или възложителя и сферата на дейност):

::::Я1.l4/i.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на
които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация,
която лицето сметне за необходимо):

:;ре::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Известно ми е, че за деклариран и неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

декларато~~

ОтпеlJUI11UIIU с IlравIlVlfflфор.\и.lllllOllllа система Ciela
( /997-]00-1 е/е/о Sqft ond PиbIishil1g. lе/. (02) 95-1/0]0.
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nР".IOЖСIIIIС
I'Ъ" '1:1. 12, т.
(110I1Ъ./БU CI! Oill.1/11/(/I1/U. 3U':.\lOI/{/I

17.\0.'111'11111д./h.Ж·}JOСl1/lI по '1."1.3
оез ОР,,(II{/1l/1е по '1.1 /9. 0.1 / 011/

ЗА. dop.JK'o.61/lIтe С.IУ.Ж·III/Ii!.'III /1

риои!IIl!lII 111/1е 170 тРУО060

I1po.6()(}/II//01ll<!II//e 1/.111I7Р1/РШJIII!I/tJ

IILI I/IрудОБО I7PU6(}(}I/I//()l//l!lIlIe I

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 12, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

До.1УПО-1писаният/ната 30 ',JI-И.. /a.цtlfa Htt4!y~r;;/Д!;r.::~ н HH~ ННН

В h:ач~ството си на .1ице,,}з~ащо публична ..1лъiКност .... ..1~&~t?}? ...~~~~
.........~/!:t:-J:~t..~If.. ~f.r: lf.!la: ..аJ?У.~?I!И.rf;P~..~Щ ..~.T~~ ~~ .

(1/]I7I1С6о. се l/I/cтllmytffff:tllo. 1/ зо.е.\I(/I/(/l/Iо. O.-1Ь.)ICIIUСI/I1

ДЕКЛАРИРДJ\iI, ЧЕ:

Kb'l датата lIа lIJQllраВ8!И/llаЗllачаваIlСТО \11111<1Д.1ЪЖlIостта '}ttoOPItBI/IICзас\ta\l
:жр)та .:t.1ЪЖIIOСТ 1-1.111113&1:i~lIfв&М/не извъ шва.\I дейност (6ЯРllото се пОО'lеРl11тщi. която
СЪП3СIIО Конституцията ИЛI специален закон, е неСЪв:\lеСТИ:\lа с :\lOето ПО.lОiКение.

На:lичшпе обстояте.lства. неСЪВ\lеСТЮIИ със зае\lанзта от :\-lен Д.1ЪiКHOCT,са:
................................................................................... ..:..;.~ .. , .

• ••• • ••• •••• • •••••••••••• oo •••••• :.;-?~ ~...:..:..~..~..~..~ __ ~ __ о ••••••••••••••• о •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(ООСll10Яlllе Iство.то. 'JG неСЪ6.lIеСI1lIl.1I0ст се 017I1С6(//1I)

Известно .\I~t е. че за деК.lарирани неверни J.анни, нося накззатеЛlа отговорност по
Ч.l. 313 от Наказате,lНИЯ кодекс.

За та ..f!5.~/ d.fef с . ДЕкЛАРАТОР:



Приложение
към чл. 12, т.l
(попълва се от държавни служители)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО чл. 12, Т.l ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

, Долуподписаният/ната З~'{};/й /t,r/И {/Ia Нtu.;тис dq...........................................................1'- ~.~ .
(трите имена) А

•.В..~!.::"m.2'.».~.7.~~q',@.б.~~~:r~7~~~::
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Към ..f:...f:.f!.( ..i:.t?f!.:l.r. (дата) са налични/не са налични (вярното се подчертава)
обстоятелствата по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител:

1. Йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с
което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен
включително

2. Едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на
търговско дружество или кооперация

3. Народен представител
4. Съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация
5. Заемане на ръководна или контролна длъжност в политическа партия
6. Трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище

Наличните обстоятелства, несъвместими със заеманата от мен длъжност, са:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"г::~'" ....::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(при наличие на някое от обстоятелствата за несъвместимост, същото се описва)

Известно ми е, че за декларирани неверни данни, нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата I!.~../?( ..P.f??~yс . ДЕКЛАРАТОР:


