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ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИК НА

ИНТЕРЕСИ

в сила 011101.01.2009 г.
Обн. дв. бр. 94 011131 ОКI110мври 2008г.

Приложение към чл. 12, 1'.2

ДЕКЛАРАЦИЯ
110чл. 12, т. 2 във връзка с LIЛ. 14 от Закона за предотвратяване 11разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният( ната) J.2a.iii1. :~ 1a4//f!I!.?-t.~ /~.t?-..4.~
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо ПJблична длъжност: '-т;,
Об п..00.f..1.!I(l:y, о,./f.м.и.J4,уgр •.-:::j.~pт.l1?1fk(.f..: P:x.lI~ СФ.7jPl;1NJи tf--

(изписва се институцията и заеманата~IЪЖНОСТ)

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 УLшстие на лицето):

•••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• о ••••••••••••

/

............... / .

развивам дейност като едноличен тьр,'овец в СJlеДlIите области (посочва се
I1мето и предметът на дейност):

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:
IIMaJI(a) учаСТl1е в следните търговски дружества (1lOсочва се И\1ето на
тьрговското дружество):

/

:::::::::::::::::::><::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се
името 11предмеТl,/Ja дейност):

:::::::..:::·:7::::':: ..::.::::::..:::::.,:::::::':::::·::::..::::.::::>::::::.:::>:::::...::::..:>: ..:....:>
бил(а) управител или член на орган на упраВJlение IШИ KOHTpOJIна СJlедните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества ИЛII коопераЦl'1l1:

()lIJl1еI.JШIlОII() (' правН()lfНфО lal{lfOIfHCI CIf('/Il(!.\f{/ (·iela
, I'NC·l()()-I Cielo ",0/; (///(II'II!J1ishing. lеl. ((т 95-1/()З()

'ШI,I



[(ата:

; lАОIIIIIII'СIOПiI'.пЯП.llп.III'.lJАРIIВ.·IНЕ Н.·' f::OIIФ.?IIf:.ТНIIllIТЕJ>ЕСII

3. Имам следните задължения към кредитни НЛI финансови институции, както
11 към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на

поетот~~,"до,:~":анниза~~е;-~~~а)

................................................................................................................................
4. Имам сключени договори с еднолични тьрговци или юридически лица, които
биха 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):

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

~

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

.'

.........;: .

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

;1 '~/f~!
Декларатор: /~; f

~
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()lIIlIечаlllтю С I1lювНО//f/фор.\Iat/1I0Нllа CIICllle.HOCiela
( I 997-:!()()-I Ciela So.fi ol1d Puhlisl/illg. lel. (():!) 95-1/()]().



пpll.IO"'CIIIIC

КЬ.'! '1.1. 11, Т.
'11L!l1b.lliи Сё ОI1l.7/11IС1I1Ю. JUi!.\lUII!1I

11.\(nIlЧIIII д./Ь.Ж·1I0Сl1lli по 'с/. 3
0<0'] ор,'Ш//11l/е 110 '17. /9.0:/ / от

3,-1, c!bp.J/caGlllllne Cly.J/CIII1Ii!.11I 11

рuсют<о'l/I//II/е по тpY(JOG{)

ЩЮGО()/I/1/OII/i!llI/е 11."111 I7jJllршюеll(}

IItI трудово n/JCIGOOIIIII(){I/i!1I1Ie.l

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

До., VПО..1Писаният/ ната
..................16..t:z...,~ ..Q ,.J3.o..e..LA. Л.~/J ..А- РЛ"дт.Е.в.А ., .

(mp1Ime 1I.Hella) -.-

R I\:ач~ството си на .1ице. зае\lаlllО 2'блична :J.лъжнОсТ II..lf.z!:!Ц,.?: ..f.~.~.~ .
C.h..-rYJ.'f;;J.А ..4.M.~.:~ !~ §~.e.~.~.~~.~ ~M :7:.Р.~.IJ.Р..4Г. .7);р.fО.виl-U~

(1I]nIlCGO се 1/I1стllтУlfllята 11 зое.\lСlIIUIIIО d.7bJICIIUCllli )

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Kb,\1 датата на нзбllрането/назначавансто мн 11<1Д.1ЪЖIlостта засма:\I/НС заС:\-Ia.\-1
.IРуга .l.lb"'IIOCT Н.111 нзвършва:\I/~е lI]вършваll дейност (GЯРIIUIIIО се nОО'lеРIIIШiC/i. която
СЪГ.1С1СНОКонституцията И;lИ специален закон, е неСЪВ\lеСПI\lа с \lOето ПО.10жение.

На.lичните обстояте.lCтва. неСЪВ\lеСТЮIИ със зае\lаната от \leH ,'J,.lЪiКНОСТ,са:!) /
.................................. , ....................•......................................................................................... ;...~,

(оОСIJ10Яlllе."lClI1вота за несьв.\lеСl1lll.\lОСIl1 се Оl711crшт)

Известно .\1И е, че]а деК.lарирани неверни данни, нося наказате;lНа отговорност по
Ч:I. 313 от Наказате;lНИЯ кодекс.

да та О".5 '?4~..t.Ql? fj( .
-:-/

ДЕКЛАРАТОР, ~~



Приложение
към чл. 12, т. 1
(попълва се от служители по трудово
правоотношение Шlиприравнено на
трудово. без техническите длъжности)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

............~~~~~п.О"~~~';~~~Ь..а.с.и./Jе:l3..j) РАдt:~L3.д ,
J

(трите имена) 7ЁХ /.J. . Сь hA :J J1 Jjии
в Ka~e<;rBOTO си на л~е, заем~о пУ.6лийаддЪжнОст 9 ?f 'f:'r..~ .

В '-!./:l.!l.4:.~ 1:h.(; f? f!.В..М. "k?!.r.. ~.~ Е.g.'1.t:!. -:.r?.~]!.g.~ 1.~p.r..t?#.!1 '!1L
(изписва се институцията и заеманаmfl длъжност) 7}

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

КЪМ ••Q5...Q1.,.2.o..a.g.r. (дата) са налични/не са налични (вярното се подчертава)
обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда:

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 тьрговец, неограничено отговорен съдружник в тьрговско дружество,
управител, тьрговски пълномощник, тьрговски представител, прокурист, тьрговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на
тьрговско дружество или кооперация

3. Народен представител
4. Съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация
5. Заемане на ръководна или контролна ддъжност на национално равнище в

политическа партия; без членовете на политически кабинети, съветниците и експертите
към тях

(при НШlичиена 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.


