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ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ иОР \
ИНТЕРЕ~~

в сила от 01.01.2009 г.
061-1.дв. 6р.94 от 31ОктOJиврu 2008г.

Приложение към чл. 12, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. ] 4 от Закона за Ilре!J.отвратяване и разкриване на

KOH~KT на интереСII

Долуподписанщ(ната) .v1...P.'.J:t! !.i~;;;;.~:;~.~.
в качее- ото си на лице, заемащо публична ДJJ1ИКН~ JA~

....~(Щ..4~.~~~z~:~~gJ::..~.~~1G~~;~:I:~.il~.;;~~:~)./r..r...(:f.~~y

).1,ЕКЛАРИРАМ. че:
1. Към датата на избирането /назначаването МI1на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на
'Гьрговското дружество и дяловото ИЛI1акционерното участие на лицето):

......./I.! f( 4./:! .

развивам дейност като едноличен ТЪР['овецв слеДlIите области (посочва се
името и предметът на дейност):'

...... I-II.!'!..!I.н. .

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

........~(~ .

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на
длъжността съм:
11мал(а)участие в следните търговски дружества (1I0сочва се и~ето на
'IЪРГОВСКОТОдружество):

11

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се
името 11предме'[ЪТ на дейност):

.......... 1(.<::.: .

бил(а) управител или член на орган на упраВJlение нли KOHTPOJlна следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества ИЛII кооперации:

....... /(~ ~ .

Оll/nеЧОII/О//О (' nравНОII//фор.\IС11I/tOf/I/С/ (,//('/l/е.\Iа С,е/о
( /997-lОО-/ Cie/a Sq/i ат/ PlIblish/l/g. /е/. (Ol) 9j-/IОЗО.

,шр. /
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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
поетото задължение и данни за кредитора):

....................., "~':o;:';'а' ~~~.~;;;;.." ,.;~~; ,..'6" '7'?j:", 'i." 't'66·..·'·'··
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::.z.:::::?f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4. Имам сключени договори с еднолични ТЪРГОВЦИ 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):

IlvtU~

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):

.............. ,((f, ~ 1.~ , , , .

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс. #(
Дата: ;/( ,( /pLvo( '" декларатор:~~ _

-----_._--- .----------- ---- - -------------_ ...__ .
()';lIIечотоно с правноиНфОР.\fа/{uонно Сllсте.,ш Ciela
·с 1997-]00-1 Ciela Soft aпd PиbIisl1iпg. /1'1. (()]) 95-1/030.

<.тр. ~



Пр".IOЖСIIIIС

КЪ." Ч.·I. 11, Т.
(l/и/'lъ_/ии СС 011/.71/1/01//(/. JUt!_IIU/l{/I

1/.' 0:/1/'1111/ О_'IЪ.Ж·lfVСI1lI/ по '1 '1. 3
оез ор,'ШI/lll/е ПО '1.7 /9.0:1 /0111

3,1, дЪРЖ'аGl1l1те СЛ-'')к·/I/I/<!.I/I /1

рuоuтеЩlll1lе по трус)ово
I/IXIG()OI/I//OII/i!lIl/e lСIII пР/lРШЩi!IIО

IItI II/рудово пpOGOOIIIII()[IIi!lIlIe I

ДЕhЛАРАЦИЯ

по ЧЛ. 12, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ Н:\
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

КЪ~I датата lIa IIзбllраllето/назначаваllСТО мн 11:1 Д.1ЪЖllOстта заС:\Ш\l/IIС заС:\I.НI

~ч))тасl.1ЪЖIIОСТ11.111IIЗВЪРlIIва\l/не IПВЪ шва:\ дейност (GЯР"ОI1l0 се п06'1ерпшва), която
СЪГ,lаСIIОКонституцията J.ыи специален закон, е неСЪВ:'\lеСТIO.lас :'\юето ПО,lожение.

На,lИЧlIите обстояте,lства. неСЪВ\,lеСПI\IИ със зае\lаната от \leH д.1ЪiКНОСТ,са:
--.-..............................................................................•...........................................................................

......................, ,·L · =. ,,- .
(оОстОЯlllе.7СI/1(щта за HeCh6_\leCI1IпHOCIJ1 се 0/1I/С601/1)

Известно .\IИ е, че за деК,lарирани неверни данни, нося наказате;lНа отговорност по
Ч.l. 313 от НаказатеJlI-lИЯ кодекс.

. 1501 /dV91/Даl а : : , . ДЕКЛАРА ТОР:



Приложение
към чл. 12, т. 1
(попълва се от държавни служители)

-ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 12, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

долуподписаният/натаА ]) ( ~ ~пt/щ I tJtJt; [,д11щJCt/Ov-............................................................................ ~ .
(трите имена) /}~

!/tJ/d С;;lIcJ~'Щ(/(~/с:;//u.l/Ивк· ството ~Ha лyt;е, заемащо ~блична ~жност. ······· ..·..7;@· ..···· ..··········v ..~..·~·
.::..zмP..lf······r·p.····:;)f:· .&. .1.1.1..CJ &(~~r:! ~4(.{ :C .

(изписва се институцията и заеманата длъжност) I

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Към .....f!..2../!./ ..... !.?? ... t;....(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:
------:;/........................................................................ ' .

-
(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...2(.1~1(.: . ДЕКЛАРАТОР:


