
ДЕ ЛА АЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Зако аза редотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси

Долуподписаният(ната) [.М )-I.&t. п Lл.J.Щ . .I!f?P. ~.~ , .~ф.~.(Щ ..e:..L1 ..
~PVTe ~'~eHa) [J" . . ) J

в качеството си на лице, заемащо п блич а длъжност:

.... 6.(1..().сч..и.Q. ·.Q·r .щt..}LUС.~Р .!.н ; ГЛ.Р./Ъ ..е,.н IрцС~Q)( .щ;)Т
~ И31ll1свасс ин4Iv rу,~и~ заемана'та длъжност) g .. 'J'

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

:::.I./~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::""'::::::::::::::::::

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):

::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: :::.:.:::::::: ::::f(:·~:: .. :::::::::::::::·········::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
съм управител или член на орган а управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества ил кооперации:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: :H::~:::::.:·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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) :

"!j·e·:. :::::::: .::::.::.::::..:::.:.:.::.:::::.:'":.:.:.:::.:':.:.:.:::'
развивал(а) дейност като едноличен търг вец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):

:::if.:t?: : :::: :::::::::
бил(а) управител или член на орган на управле ие или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества ипи кооперации:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: (-ге:
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:

'Н<' .

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

::н::е:::

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

Дата: 13 /2. ?J)Oj (' Декларатор:



[~(/ '/'

ПРН:IOЖСН и е
"Ъ:\I '1.1. 12, Т.
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/{([ IIIpYO()(j() tl/ЮGООIllIIOlI/!!/III!!)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ, 12, 1'.1 ОТ ЗАКОНА З:\ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

............~?1·.J1~~q~~~~~~~:~.~;;иUИ.1.J~.g~ ,~ ·fЯ. г.Щ; .($,« .
(трlllI/е II.НI!/IO)

R качеството с 1-1на .1и це. заеvlащо публ I-IЧна длъжност .
.........о.Ьда .С1..K~ ...·..а .~J.!,JJ..~Ц.CT f.q. ..~ ) Спи:&.~Й юрм.С .W.I1..Щ лТ'

(1I311l1r.~a с!! l//(СI7l11l1/У/{I/ЯII/О 11 ;r?e.;;j;/(/l1Ia 07b.)IC/IO('I1I) О

ДЕКЛАРИРАl\iI, ЧЕ:

Къ:\! даЛlТа на нзбllрането/назначавансто :\11111<1Д.1ъжността заС:\lаЧ/IIС заС:\Ja,\1
.1руга Д.1ЪЖIIOСТ 11.111IIзвършвач/не извършвач дейност (вЯРIIUI1l0 се 110дчеРI1lOljaJ. която
СЪГ"lаСIЮКонституцията l-I"lИ специален закон, е неСЪВ7\lеспша с 7\lOето ПО.lожеНl-lе.

Ha:II-lЧIII-Iте обстояте.lства, неСЪВ7\lеСТИ:\IИсъс зае\lаната от \leH д.1ЪЖНОСТ,са:

~> .
.............. : .

(UОСIl10Я/l/е/С/l/fЮI1l0 зо IleCOB.\IeCI1lIl.\I0Cт се ОI1I1(,В(/II/)

Известно \11-1е. че за деlСlарирани неверни данни, нося наказате;lНа отговорност по
l!:I. 313 от l-Iаказате.1НИЯ кодекс.

Д<lта .. о ..1&., ..1.2.'...~о.с)Зг.о ••••••• ДЕКЛАРАТОР, ~
;"



1·

п РII.10ЖС 1111е

КЬ\' Ч.1. 12, т. 1
(nOl1n.-IGCI ~.(' ит ()],Р·Ж'ОGIIII с '.\ .)I(II/lIi! 111'

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО Ч.l. 12, 1'.1 ОТ ЗАh"ОН.\ ЗА ПРЕДОТВР.\ТЯВ.\НЕ 1I Р.-\ЗI'РИВ.-\НЕ Н.\

КОНФЛИh"Т НА ИНТЕРЕСИ

............g~~~:~~c.~:n;~~X~. в.~ ~.f.(I. г..Ш; .f?g о ••• • ••••••••••• ОО· ••• • ••••• • •••••••• О ••

(тРllте IOle//Q)

В r;ачеgrlО си на лице. зае\lClЩО П'v'б,lИЧШI д.1ЪiКНО~СТ""""""f""""iJ""""""""""'" .............и л.с.~.с..11J.Jf~ ·ЦВМм. КМ:..r:7.r ~ "]'1.Лес r.?.e.ft: юfY Cial.НLlj /\ v
(1I]I1I1C6a се IIl/стllтУЦl/ята 1I J(leJ 1(////(/O'-'Ъ.Ж·l/ост) и

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Къ" .1'1лпа I/a назначаваllето \111 113 Д.1ЪЖllостта са Ilа.lIlЧIIII/IIС са 1/'1.111'11111

(иJlfJIIО//1() ('<1 1100'lеР//1ШЮ) обстоятелствата по '1.1.7. а.1. 2 от Заr;она за държавния c1YiК~lТe.1:
1. Йерархическа връзr;а на ръководство и КОНТРО:Iсъс 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
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 дружество или кооперация

3. Народен представите.1
4. Съветник в общинскн съвет - са:-.IOза съответната общинска аД:-'lинистрацня
5. Зае:-'Шllе на ръководна и"и КОIПРО.1на Д.1ЪiКНОСТв полпичесr;а партия
6. Трудово правоотношение, освен като преподавате.1 във висше УЧИ,lише

На.1~IЧНllТе обстояте.lства. несъвчеспши със зае\taната от .\lcH Д.1ЪЖНОСТ.са:

(17/)III/(LIII'l1l1! 11(/ flЯ~'ое 0//1 IJOCmтl//1i!."IC//1ri(///10 ]и l/еСЪП.\Iестll.\IOСIJI. Cbll(OI//O се iJJ1l/Uii/l

kf3BecTHo \а\ е. че за деr;.lариранн неверни J.анни. нося наказате.1на OТl'OBOPIIOCTпо
'1.1.313 от Наказате.1НИЯ KO.1er;c.

llEh".l.\PATOP:


