\'

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14

Долуподписаният( ната)

О"Г

Закона за предотвратяване

/(td1l7 А инт:е;//7
(трите имена)

в качеството

си на лице, заемащо

и разкриване

на конфликт на

~! +

~tf.,l

.

публична длъжност:

..t2;;~(/Тl./d....:4A/'/!,1'!C?-{?;;fv{/J..5f..
~.~?(?{~~.C?/.01 ...eL;{'.?7.t:~7i~C.!/Cу
~i:,':~ията
(изписва

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
дяловото или акционерното участие на лицето):

дружество

и

:::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::....:: :::::
..:':I/jjd~:: :::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::
развивам дейност
като
предметът на дейност):

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

едноличен

търговец

в следните

области

(посочва

се

името

и

:.~:::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

юридически

лица с

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: :IR::: :r:r;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването
имал(а) участие
в следните
търговски
дружества
(посочва
дружество) :

ми на длъжността съм:
се името на търговското

........;,.·wд····)Qi:7·;/д····

.

... ... ... #-;:S?
развивал(а)
дейност като едноличен
предметът на дейност):

търговец

в следните

области

.

(посочва

се името

и

":'::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::.::::::::::::::::::::::::
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

юридически

лица

:.. :::.R<-;::::::::::::::::::::::

З. 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):

:: ::/l.J?l?ёi:;Y::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани
от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата
на дейност):

~? i Т.' от ДОllълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване
и разкриване '-.а 1\( г.фп~н:т H~ интеРЕ;СИ, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на ИНТЕ:реси. c~;:
................................................................................
~
.

5. Свързани с мен лица по СМИ:;·,:>ЛЕ..:

••••••••••••

о

••••••••

'0'

.0

••••••

0

•••••••••••

0

О

••••••••••

6. Друга информация за частен интерес
сметне за необходимо):

I/;?/-(#
(посочва

??7~

k

~

0

се всяка друга информация,

••••••

О"

.0·

••

••••

••

която лицето

..k-~;i'~:::::::::::::::::::::
Известно

ми е, че за декларирани
кодекс.

неверни данни нося наказателна

313 от Наказателния

Дата:

,7

/1(O~· 2005>"i7br?-l/1~

Декларатор:

отговорност

по чл.

п plI.-lO",еllll е
12, т.

h:Ъ,\I <\.1.
(IlUIlЪ,ЮО

се

17у0.7I1Ч///I

0111 ,7111!ClnlO, 1<:1":,\,1(//11/1

(J,'1b,)I('I/OCl1lll

без

Ор,'ШII//lIе

по

ЗА.

ciOP.J/cOGH//тe

pOOOтe/lllll1l<!

по

IЦJC1G(}O/llI/Olllelllle
//(/

трудово

3

110 '1.'1,

/9, а', /

Ч,7

crУ,Ж'/lI11<!,'Il1

0/11
1/

трудиво
11.711I1pllpaGl/e//o

пpaGOOI1lI/O/III!//lIe)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 12, 1'.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
КОНФЛИКТ
НА ИНТЕРЕСИ

И РАЗКРИВАНЕ

НА

............
~~.'~.~:~.~~::Н~~~~&.14

,

;;/r//.t.:f:./-:ti.:
(трите

В качеството

си на .1ИЦ~.:...
зае'vlаl~9 публична

lH/el/a)

а~~..4.:1:".«7.7/.4
.....А..I.1.h'-

длъiКност ..... ~

.//~.(.., .r?7.b.A:--.fI.;.hЯ ... :-.. I.~.I?/1t?k
14· ....)'....!..?!!.г... e.-!.<:~1: ./.?!!7.1"" ~.(; ..e.(,oo~..

оо

/

(Юl1l1сва

се

иl/ститУЦllято

11 зае.НUI/(/та

ДЕКЛАРИРАМ,

СЪГ.lасно Конституцията
На.lичн~пе

•••••••••

ЧЕ:

Kb'l датата lIа нзбирането/назначавансто
ми Юl д.1ъ",ността
.:ЦЪ"'1I0СТ И.1И .lJвършва:\I/~\е
ИЗВЪ ШВ3:\1 дейност (GЯРlluто

др)та

оо

••

оо

••

оо

••

оо

•

оо

•••

И.1Испециален

обстояте.lства,

оо

••

оо

•••••••••

оо

•

'

оо

оо.

•••••••••••••

дЛЪ.JICIIOСI1l)

заС:\Ja:\I/IIС зас:шн\
се

закон, е неСЪВ\lеСТИ'v13с \юето

която

170dчертшю),

ПО.lожение.

неСЪВ\lеСТЮIИ със зае\.lаната от 'vleH д.1ЪiКHOCT,са:

оо

••••

оо

•

оо

оо

.~

оо

•••••••

оо

оо

оо

оо

оо

••••••

оо

••••••••

оо

оо

••

оо

оо

•

'

••••••••••

оо

оо

•••••

оо

оо

••••

оо

...........................................................................................................................................................
(оОСI1l0яте.-lстf)Ш!/(/

Известно
Ч.'I.

313 от Наказате,lНИЯ кодекс.

11, o..f - oZ~'O!J/"
'I7/'tJ !77 6 J.1 /l.j

'1 _.
;,,1,3 1 а.

7

\IИ е, че за деК.lарирани

оо

-

оо

оо

оо

оо

•

ОО

••

~OO

ОО.

ОО

••••

оо

оо

.
••••

ОО,

оо.

ОО'.

оо

оо

оо

за

несъв.llеСI1l1l.\-10ст

се

Оl1l1сват)

неверни данни, нося наказате;1На отговорност

по

,

п РИ.10жеllllе
I'Ъ:\I Ч.1.

12,

(170I7b.-IG(/ ,'('

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 12. Т. 1 ОТ ЗАКОНА З.-\ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Т.

IJII1 ()1,Р.Ж·ОGII/I

с.Л·.i/С/llllё.1/1!

И РАЗКРИВАНЕ НА

............
~~.·~.~.~.~~j(e~~'·~~~·~··f!lJ:(8J::f:.IA
~« ..,/f.
(трите

В ~eCTBOTO

си на лице, зае\I<lЩО пуб,lична

.~ #."f./?7I..d.

-4

ДJlЪЖН~_СlJ"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''

dd/-:(!( !I71.r.;д.<t /?:?I. .. :7~.C~
(IIЗl7l1свс(се

II//С1l1llтУЦllята

11:1

(/JJI[J1/01110 се l7ou'leplI/(/fjQ)

Н:lзначаването

обстоятелствата

/r:I1.е.'/. а ..F 1.:;.С'//. !:?7. .,I-

и jае.\IUllшпа

ДЕКЛАРИРАМ,

Къ\! .1атата

.

lI.не//й)

t;'-7' с

(}'-IЪ.Ж·1I0ст)

ЧЕ:

lIa Д.ТЬЖllостта сз 113"1 11'111 и/не са 113.111'11111
по Ч,l. 7, а.1. 2 от Закона за държавния служите.,:
\111

1. Йерархическа

връзка на ръководство н контро., със съпруг ил\ съпруга. с ,1ИLtс. с
което е във фактическо
съжите:1СТВО, роднина
по права линия без ограничения.
по
съребрена линия до четвърта степен ВК;1lОчително или по сватовство ..10 четвърта степен
ВК,lIОЧите:1но

2. Едноличен

търговец, неограничено OTI'OBopeH съдружник
в търговско дружество,
у правите.1, търговски
ПЪ.1НО\IOЩНИК. търговски
представите.1,
прокурист.
търговски
посредник,
Шlквидатор
или синдик,
Ч.1ен на орган на упраВ;lение
И.1И контрол
на
търговско дружество или кооперация
3. Народен представите.'l
4. Съветник в общински съвет - са\1O за съответната общинска ад\\инистрация
5. Зае\l3не на ръководна ИJlИ КОНТРО.1наД.1ЪЖНОСТв ПО.lип\ческа партия
б. Трудово правоотношение,
освен като преподавате.1 във висше УЧИ.lище
На.l.IЧ Нlпе обстояте.lства.

неСЪВ\lеСПf\l и със заечаната

от .\lен .J:IЪЖНОСТ.са:

..............................................................................
7'
.
(I1/JI///а71/'l1I1:!

1/0

I/ЯJ.:пе

0111 оОСI1l0ЯI1l<!.КI11ГЮIIICl

Известно \111е. че за деК.1арирани
Ч.I. 313 от Наказате.1ЮIЯ КО.1екс.

дu ru.l't.:

..C!.·( gee.z

/ll?-p JP ·i>~.1L; е

.

ЗLl

1/еСЫ'.\Iес

неверни .lанни.

111 11. I IОСI1l. СЫIIIJIII{)

се

ОI1/1и;а/

нося наказате.1113 OTfOBOP"OCT

дЕ~лАРАТОР~

~#/r

по

l'

