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ДЕКЛАРИ АМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски друже тва (посочва се името на търговското
дяловото или акционерното участие на л LeTo):

дружество
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се
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развивам дейност като
предметът на дейност):
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търговец
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(посочва
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съм управител или член на орган а управление или контрол на следните
нестопанска цел, търговски дружества ил кооперации:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::

юридически

лица с
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2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването
имал(а) участие
в следните
търговски
дружества
(посочва
дружество) :
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развивал(а)
дейност като едноличен
предметът на дейност):

ми на длъжността съм:
се името на търговското
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бил(а) управител или член на орган на управле ие или контрол на следните
с нестопанска цел, търговски дружества ипи кооперации:

юридически

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

4. Имам сключени договори с ед олич
търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани
от а т вете и и де" ствията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (11 сочват се ДЕ1ННИ за работодателя или възложителя и сферата
на дейност):

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. - от до ълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:
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6. Друга информация за частен интерес
сметне за необходимо):

(посо

.

а се всяка друга информация,

която лицето
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Известно ми е, че за деклариран и неверни данни нося наказателна
313 от Наказателния кодекс.
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обстоятелствата
по '1.1. 7. а.1. 2 от Заr;она за държавния c1YiК~lТe.1:
1. Йерархическа
връзr;а на ръководство и КОНТРО:I със съпруг ИЛI съпруга. с ;HlLtC, с
r;oeTo е във фаr;тическо
съжите;lСТВО, роднина по права линия без ограничения.
по
съребрена линия до четвърта степен ВК.1ючително ИJlИ по сватовство ДО четвърта степен
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('<1 1100'lеР//1ШЮ)

ВК.1ючите.1НО
2. Едно.1ичен търговец, неограничt:но ОlТоворен СЪДРУiКниr; в търговсr;о .J.ружt:ство,
> правнте.l, търговски
ПЪ.1НО:-'IOЩНИК, търговски
представите.1,
прокурист.
ТЪРГОВСКII
посредник.
ликвидатор
или синдик,
Ч.1ен на орган на упраВ.1ение И.1И КОНТРО.1 на
търговско

3.
4.
5.
6.

дружество или кооперация
Народен представите.1
Съветник в общинскн съвет - са:-.IOза съответната

общинска

аД:-'lинистрацня

Зае:-'Шllе на ръководна и"и КОIПРО.1на Д.1ЪiКНОСТв полпичесr;а
партия
Трудово правоотношение,
освен като преподавате.1 във висше УЧИ,lише

На.1~IЧНllТе обстояте.lства.
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