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ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И р;dkРИВАНЕ НА КО

ИНТЕРЕСИ

в сила от 01.01.2009 г.
Обн. дв. бр. 94 0111 31 ОктОАtври 2008г.

Приложение към чл. 12, 1'.2

Долуподписаният( ната)

ДЕКЛАРАЦИЯ
110чл. 12, т. 2 във връзка с чл. J 4 от Закона за Ilредотвратяване н разкриване на

конфликт на интереси

/{~t?Cd,«Рq @/?ЕL:!:-:?6 tl. ?~~ CJ6 9
(ТРИ"l,(имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: С
01J1:,q.~fY(.~;~~~Z~~":~::~~~;.~~(~"'~"" г.

ДЕКЛАРИРАМ. че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на ДJJъжностга:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на
ТЬРГОВСКОТQ...Дружествои дяловото или акционерното УLtaстиена лицето):

..........~!C~!-!.-.q.~ .

....................................................................................................................... ,
развивам дейност като едноличен 'lърговец LI слеДllите области (посочва се
името и предметьт на дейност)~

::::::::::::::~::::t..:iI!..~::::~:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
....................................................................................................................... ,
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:
I1мал(а) участие в следните тьрговскн дружества (носочва се И.Vlетона
1ЪРГОВСКОТОдружество):

развивал(а) дейност като едноличен lърговец в следните области (посочва се
нмето и предметьт на дейност):

бил(а) управитеJI или член на орган на управление IIJlИ контрол на следните
юридичеСКl1 Лllца с нестопанска цел, ТЬРГОВСКI1дружества ИЛII коопераЦl111:

()I1111ечuтаIlО (' пра6JНJlIllфОf}.\1а1f1ю,та систе.\lа е/е/о
( 199--::00'; Пеl" So./i (/II<II'II/J1is!liпg. /el. (О::) 95';tnзо.

CI1lI' I



i /АOI/ 11//I'С[(J7В/'IГЯR/I/Е /1 P./3I\P/IB.-/Ht: 1-11 Л"(Н/Ф.7I1АТН~ /IfIТCPEC/I

3. Имам следните задължения към кредитни Н.1И финансови институции. както
11 към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът 11 видът на
поетото задължени~~ д,.анни за кредитора):

.......................~.!.::f.g.~ .

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 }ЩННII 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 конфлнlП на интереси, дейността на
които би довела до възникване на конфликт на интереси. са:

6. Друга информация за частен интерес (ПОСОllва сс 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.

()lIIllеЧОIII{IIIО С провНО/lнфор.\fOlI/lОН//О C/lCllle.\fO Cie/a
с /997·:300-1 пе/о S~(roпd P/lhlis!Jiпg. lе/. ({):3) 95-1/030



Пр".IOЖ('lIlIе
"Ъ:\I '1:1.12, Т.
lI/uпO.16<1 се от .7111!UII/(/, JLI<:.\I<1I1I/1

пуо.Н/ЧIIII д.'/Ъ,Ж·/IUСI1lI1 по '1'/. 3
б!!з oР."ШI/lI1l!! II() ч'7 /9. й7 J!J11I

3.~.оорJк'аGltlт-l!! С'.1.\',Ж·/llIIс!./U /1

риоот!!1/I/IIII!! 'НJ IIIру(jИGО

IIрав()()III//О/I/!!III1!! 1/.71/ I7Р/lРШj/l!!//lJ

IItl труdп(ю пРUGIЮIllItOlIl!!II1/i!)

ДЕI'ЛАРАЦИЯ

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

ДО.lуподписаНИЯТ/I~./ /'...................................................·7!?c;;,~tf,:;;;;;~е:БС::4fq ...~ «?-r.й?~.,
в каче~:р~го си на .1ице, зае\lашо публична длъiКнОст ~~~~ ••~,ч~ц~
.........(/VA~ /iJ?lмf2.dg,~.;..?F'.о/./?щ:.4.'. ~.4:.?r~ Ш~А е-ФrC>/~

{/ (uзпUСGа сkhlllстШl1)1Ц&/luа 1/ lае.\I(1//(/l1Iа d.7bJKIIOCI1l rJ./-t:?~

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

КЫI датата lIа IIзбllраllеТО/llаЗllачаваllСТО :\11·111:1Д.1ЪЖlIостта зае:\Ш"/II(' зае"а.\-I
~Iруга Д.1ЪЖIIOСТ 1-1.111извършва,,/не извършва" деЙност (GЯР/luто се поdчерттЮI. която
'СЪГ,lасно ({онституцията И,lИ специален закон, е неСЪВ:-'lести~(а с ~lOeTo ПО.lожение.

На;lичните оОстояте.lства. неСЪВ:-'lеСП1\lИ със зае\lаната от ~leH д.1ЪiКНОСТ,са:

...... ~H.&.. F.q ~Ц,.(?.9. ' .

(оОстОЯlllе.7Сlllвата за неСЪ6.\IеСI1l/l.\-Iост се 0171/С6ОIII)

Известно \IИ е, че за деК.lарирани неверни данни, нося наказате;lI-lа отговорност по
Ч.l. 313 от Наказате.1НИЯ кодекс.

дата OVc if?f. ~..:l.. . ДЕКЛАРАТ



•

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

7I;EK:lIAP АЦИЯ
ПО чл. 12, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Към ш..!2.t...~...tz2. (дата) са налнчнн/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:

::::::::::::::р';;(г;;;:6.:::::t(2::(~~:2:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(при НШlUчиена 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 t?ш(: r!!?:?..-7. . ДЕКЛАР АТОР:


