
ОБЩИНА КАОАиново

В ): . М 0
ПоАучено на , |*01120932.М[Цикложснпе към чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Допуподписаният(ната).
МЗ();:цфЧОСДа/ьь

. .
СЪС/Се”, да“/“4

(трите имена)
В КЗЧССТВ О СИ на ЛИЦЕ, ЗЗСМ О убЛИЧНЗ ДЛЪЖНОСТ"0 .....мики........................................ЗОдЗКШАЪДОЙ/т”)

(изписва се институцията и заеманата Д ност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се, името и

предметът на дейност):

СЪМ управител ИЛИ ЧЛСН на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ Нд. СЛСДНИТСюридически
лица С НССТОПЗНСКЗ ЦСЛ, ТЪРГОВСКИ Дружества ИЛИ КООПСраЦИИС

...................................................................................................................................................... ,

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):



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

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):

3:

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, 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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликтна интереси, са:

6. Друга информация за частен интерес (посочва се 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.

„, оо. 1908 с.



) ОБЩИНА КАОАИНОВО

„ „| 2,;(") У и П

Приложение към чл. 12, “г. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 122 т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

да Х ч 0 ,

Долуподписанияцнуа).„М......ЗМЙЙИ ............ 91.11.4441“;............М.?С. ..........................
* (трите имена)

в ка еството си на лице, заемащо публична лъ ост: „ (; л

ЗЕЙМКС/шс......(23:552254444 .......
д...?дц ти”“ПЙ/аит :.....йй/дм/твд

(изписва се институцията и за аната длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на Длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското

ДРУХЙТВО
и дяловото или акционерното участие на лицето):

имам..... ;),/пасище ..................................................................................................

..................................................................................................................................................... ,

развивам дейност като едноличен търговец в следните Области-(посочва се името и
п едметьт на де” ос : с ,

”следишМда/ММО” ................................................. »

...............................

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, %рговскидружества или кооперации:„61. И шщ им

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества

(порйчва се името на търговскотожество):



бил(а) УПРЗВИТСЛ ИЛИ ЧЛСН На орган Нд управление ИЛИ КОНТРОЛ На СЛСДНИТС

ЮРИЙССКИ
ЛИЦЗ (%..НССТОПЗНСКЗ ЦС , ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ КООПСраЦИИЗ

.....ргггч .....им .....т .......и им: тие/х

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):

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
възуадителя

и сферата на дейност):маи оти/шах

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допЪлнитепната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейносттана които би
довела до възникване на к нфликт на интереси, са.:

...................................................................................................................................................... ;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
лицето сметне за необходимо):
..........Миди!
...................................................................................................................................................... ;

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

#1 13”“,;Йаи .ши





6143101) управител ИЛИ ЧЛСН Нд ОРГЗН Нд управление ИЛИ КОНТРОЛ Нд СЛСДНИТС
ЮРИДИЧЕСКИ ПИЦЗ С НССТОПЗНСКЗ.ЦСЛ, ТЪРГОВСКИДружества ИЛИ КООПЗраЦИИС

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):

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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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):

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

,А.Дгтд- Ю 9(1905( Цеклара 1 ор



ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х . М 0
%

:“: м..-но наЩ2 0953-

Прнложсннс кьм чл. 12, “г. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната).„.мт.....%ЙЙЙФСЗПЙ
(трите имена)

В КЗЧССТВОТО СИ на лице) заемащо ПУбЛИЧНЗ ДЛЪЖНОСТЕ

„е?... ......#мие/гагТИЙйгошгКдаоиддмфа/ша ..............
(ИЗПИСВЗ СС СТИТУЦИЯТЗ. 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
.............................................„(АУДИ/1
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
....................................................дюСЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТСюридически
лица С НССТОПЗНСКЗ.ЦСЛ, ТЪРГОВСКИ дружества ИЛИ КООПСРЗЦИИ:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):

„666?М

................................................ ,
развивали) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

„+ „.



бИЛ(8) УПРЗВИТСП ИЛИ член на орган Нд управление ИЛИ КОНТРОЛ Нд СЛСДНИТС
ЮРИДИЧССКИ ЛИЦЗ. С НССТОПЗНСКд ЦСЛ7 ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ кооперации
.......................................................ре,3.Имам следните задължения към кредитни или финансови институции какго и към
други лица на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и данни за кредитора):

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнениена
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност):

5. Свързани с мен ли а по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителнатаразпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са:елша/%........................................................................

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

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

”

”Т“/”?. % Й/йбдт9д “ттгч :



ОБЩИНА КАГОАИНОВО

В х . М 0 5
Подучено на 21 „Е)! . 20933 ,

Приложение към чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

(трите имена)
В качество 0 си на ЛИЦС, заемащо убЛИЧНЗЗЛЪЖНОС/ТЗ
........с . шта/ще „„.../ДЕуви/70!(изписва се институцията заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на Длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество итвото или акционерното участие на лицето):

раЗВИВЗМ ДСЙНОСТ КЗТО СДНОЛИЧСНТЪрГОВСЦ В СЛеДНИТС области (посочва СС ИМСТО И

предметъттйност):

СЪМ УПРЗВИТСЛ ИЛИ ЧЛСН на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните ЮРИДИЧССКИ

лица С

нжанска ЦСЛ, търговски Дружества ИЛИ КООПСраЦИИЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества

(посочвй/[Йимето
на търговското дружество):



6141101) УПРЗВИТСП ИЛИ член на орган На управление ИЛИ КОНТРОЛ Нд СЛСДНИТС

ЮРИДЖКИ
ЛИЦЗ С НССТОПЗНСКЗ ЦСП, ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ кооперации:

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
ЗЗДЪЛЙЙ/Ю

И ДЗННИ за КРСДИТОЪЮ.)

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или

възлошля и сферата на дейност):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителната разпоредбана Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довелажъзникване на конфликтна интереси, са:

...................................................................................................................................................... ;

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информаЦИЯ, която
лицетодйетне

за необходимо):

...................................................................................................................................................... ;

(„й-е.“. (

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 3 13 от Наказателния кодекс.



ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х . М 0
ПодученонаЩ2 ОШг .

Приложение към чл. 12, ”г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната).. . . .. ..
(трите имена)

да”вдигнете/аут.???......И???МайаШад/#ДЙЛ
# (изписва се институцията и заеманата д жност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

..................................................................................................................................................... ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
......................................................#6... „..-„...... ...............................................

...................................................................................................................................................... ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, търговски Дружества или кооперации:
.................................................. ДС,/.............................................................................................

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):

223212111133133311331311311331:ЕСЕНЕНС11.11.231113.31.3331.:Т.:.:..313131331311311.12.3111:1]11:33:11331333313



бил(а) управител или член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски Дружества или кооперации:

................................. ,3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции както и към" 3

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и вицът на поетото
задължение и данни за кредитора):

.......................................................................................................... ;
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):

........................................ ,5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейносттана 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):
...........................................#бт . .. ....................................................................................................................................................... ;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

,|7 "- И/О/м/Одд д #1!)





бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на Следните
юридически лица с нестопанска цел, тстзловски дружества или кооперации:

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):
..............................................................те.......................................... ,4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юрИДически лица, които биха се
оказали облагоде гелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се Данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност):

.......................................... ,5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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 интгаеси, са:

......................................... ,6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс. "

Тат-? Й/ 0/%009 3:„-71»Ж



!;
ОБЩИНА КАОАИНОВО

19Х.Мо (,
! Жпотене наште.
Приложение към чл. 12, “г. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяванеи разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) .....
(трите имена)

В качеството СИ на лице, ЗЗСМЗЩО публична ДПЪЖНОСТ:Мосад/(мм .....................................................................
(изписва се институцията 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
ПРЕЗДМСТЪТ на ДСЙНОСТ :

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица С нестопанска цел, ТЪРГОВСКИ дружества ИЛИ КООПВРЗЦИИ!

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):



бИЛШ) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

%?

................................. ,3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции както и към7

други лица, на стоиност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и данни за кредитора):

........................................................................ ;

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнениена
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност):

........................................ ,5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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 надинтереси, са:

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

"

................................................................................................................................................... ;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

317? Ж/О/ ЖЮЙЙ :*» *
тт; „: г Да!/СЖ,



„М* оБЩИНА КАОАИНОВО
)

им -. Мо
знамена иаШгбЕг.
Прплоншннс към чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната).........ЕМ.г.;/(.1414...ЙС.(ИТТ.......17Т765.%?.ЙТТ ...........Емс”! .....
(трите имена)

в качеството си на лице) заемащо публична длъжност:

(изписва се институцията 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец В следните области (посочва се името и

предметът на дейност):

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

:]11311133234227.1321111111111112111]::2121133]:1113::::П::31111311111131111121333111:23233111111131113113311:11:13?!

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

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):
......................ЧУГ................[бдиьчлТЗИЙК/х
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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допъ"лнителнатаразпоредба 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):

...................................................................................................................................................... ;

. !.... .. т., „

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

721 0.1: Яш” %щ



ОБЩИНА КАЧАИНОВО
В ;( .. М 0 “)
“За???“маш.-2Оагг
Приложение към чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяванеи разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) ......М% .......М ............
,

(трите имена)
В
КЗЧССШО

СИ на лице, ЗЗСМЗЩО публична ДЛЪЖНОСТ".ИшС/дбщжи...........................................................
(ИЗПИСВЗ. СС ИНСТИТУЦИЯТа 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

предметът на дейност):

СЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТСЮРИДИЧЕСКИ

лица С НССТОПЕХНСКЗ.ЦСЛ, ТЪРГОВСКИ дружества ИЛИ КООПСраЦИИС

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):



бил(а) УПРЗВИТСЛ ИЛИ член на орган На управление ИЛИ КОНТРОЛ На СЛСДНИТС
юридически лица С НССТОПЗНСКЗ ЦСЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ КООПСРЗЦИИЗ

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
75.17.7557777251“”ордите“........%..с..14.............До.а........Мда,.

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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителнатаразпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Дейността на които би
ДОВСЛЗ възникване на фЛИКТ на ИНТС СИ, са:
............ .61/ц11...„... дам.. „„Де %

6. Друга информация за частен интерес (посочва се 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.

2% [% 1003)».



ОБЩИНА КАОАИНОВО

18 х: .. м е„...И-Ттоку/нево вещ.?09...г .

Приложение към чл. 12, "г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) ....... Мосад, ...............)Д)1/Ж0(”,С73/1/1...........
(трите имена)

В КЗЧССТВОТО СИ Нд ПИЦС, СМЗЩО публична ДЛЪЖНОСТС /
....................................... (:.....со ииШмС/К46116Чь4-

(ИЗПИСВЗ Сб ИНСТИТУЦИЯТЗ.И ЗЗСМЗНЗТЗ ДЛЪЖНОСТ)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски ДрУжества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

предметът на дейност):

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 /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридичйски лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

................................. ,
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):

.................................. ,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):

...................................... ,
5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейносттана 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):

..........................[А,/ь...................................................................................................................................................... ;

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

„ 24.3И“ 2019 71“.
„,; , ;



ОБЩИНА кдминЪвот
8 х . М 0 /2/
ПсиученонаЩг ОШг .

171рпложснпекъмчл.12,“г 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 122 т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Г , .

Х ”)
. (1 “,

.
А

Долуподписаният(ната)... .„ш........“. ....................[= ,. .

(трите имена)
в качеството си налице заемащо публична длъжност:
...........................МкььмтхКж..(изписва се институцията 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
...............................................

.......................................И!..................................................................................................................................................... ;

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

...............................................................Ну...................................................................................................................................................... ;

СЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТСюридически
лица С НССТОПЗНСКЗ цел, търговски Дружества ИЛИ КООПСраЦИИС

............................................................
ц.

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):

.......................................................................................................................................................



6143101) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
..............................................................................................................

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):

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, 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):

....................................................“к...................................................................................................................................................... ;

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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:
....................................................................1................................................... ):”!-....).“...2.С!./.(.1.к1....„„.......................................................................

...................................................................................................................................................... ;

6. Друга информация за частен интерес (посочва се 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.



А КАодиноььвашия
В ;( ..

М о„г.,-79-
Подменю ;наЩЗ0-3 -

Приложение към чл. 12, "г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 122 т: 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)
3,113 “7/62Сд96 “);/6231496..........................................

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към Датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

..................................................................................................................................................... ;

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

...................................................................................................................................................... ;

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 /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):

:13:32:331313513132213123313:::33:31:31:1333132313333133133



бил(а) управител или член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества ИЛИ кооперации:

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):

......................................10000

...................................................................................................................................................... ;

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, 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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителнатаразпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликтна интереси, са:

...........................
14.Е

.

...................................................................................................................................................... ;

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

............................ г/б

...................................................................................................................................................... ;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

"

”?”-*? „24 У17.а2й179г„ ; * :



ГоЕщиъ-м кжмново
В А* .

М 0„...,-ат-* ”Пгщ г.;-„ю нд”: .Щг(),г ”

[Длшожснпе към чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) ......Д . ..)Й Д.....Й.(475! 4 ........УСЙИ .Щд.%
.......З0/7/%104

(трите имена)
В ССТВОТО СИ НЗ. ЛИЦЕ“), ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЗ ДЛЪЖ ОСТЗ Д ,(%Цине и......си. .М...г.р„шаам/. .....аядЯЪЗЙМ/МИ ..........

(изписва се институцията и заеманата дл жност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към Датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

..................................................................................................................................................... ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

предметът на дейност): //2

...................................................................................................................................................... ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, тьрговст7т/т23ужества или кооперации:

...................................................................................................................................................... ;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското д жество):



били) управител или член на орган на управление или контрол на СЛСДНИТС
юридически лица с нестопанска цеуйуовски Дружества или кооперации:

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): „

..............................................................М .................................... ,
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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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%тереси, са:

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

"

таг/дяд/„Мо?г.
Ч- Шад Амит/ад



ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х . М 0 щ/5

Попучено наЩ/ц..20.0.92.
Приложение към чл. 12, "г. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) ......
572ЧИЖ-Фх/ ”” ........Й/Ш.......................

(трите имена)
В
КЗЧССЙТО

СИ на лице, заемащо НубЛИЧН ДЛЪЖНОСТЕ

аймака/ки.....са. (ГМИ ...............................................
(изписва се институцията 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

.............:].......ЖЗЕПЖЙБСЙЙЖП...............::.....:........1........111.333.[13.11.3313

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

СЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните юридически
лица С нестопанска цел) ТЪРГОВСКИ Дружества ИЛИ КООПСраЦИИЗ

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):





ОБЩИНА КАОАиново
“

В Х
[в

Пот/Дио наШе 0093.
Приложение в: м чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

(трите имена)
В КЗЧССТВОТО СИ на ПИЦС, заемащо ПУбЛИЧ

ДЛЪЖНОСТ.

(изписва се
институцаа 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

предметът йност):

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:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):



6145103) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

................................. ,3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции както и към)

други лица, на стоиност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и данни за кредитора):

.................................... ,4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юрИДически лица, които биха оо
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):

....................................... ,5. Свързани с мен лица по смисъла на 9" 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Дейността на които би
довела до възникване на конфликтна интереси, са:

....................................... ,6. Друга информация за частен интерес (посочва се 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. и»-

Т:*? (гайд/МГ”



нашим КАОАИНОВО
; %

ЦОШ“
Приложение към чл. 12, “г. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12. т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

(трите имена)
В качеството СИ на лице, заемащо публична ДЛЪ

Допуподписаният(ната)..ЖМЖЙ.%Ж.....#Л.Ц(Д.5 ......... „„ . . (дк./?.ЧЕЗ ............

(изписва се институцията и зае ната Длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

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

СЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните юридически
лица С нестопанска цел, ТЪРГОВСКИДружества ИЛИ кооперации:

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):
.......................................................................................уа



ОИЛСЗ) УНРЗВИТСЛ ИЛИ ЧЛСН На ОРГЗН Нд управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТС
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦЕ С НССТОПЗНСКЗ.ЦСП, ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ кооперации:

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):
......................................................................Мда/и;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридическилица, 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):
........................................................................#Ядйдц,
5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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):

...................................................................................................................................................... ;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателнаотговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

„аг- имаг. ,.



оБЩИкнК-ЧКАО/киновщо

9 * : М Е!
.

1/3
.

Наши-тамо чаша/„2ода .

Приложение към чл. 12, “г. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

П „
”

„
Долуподписаният(ната) .........[ЧЗАСЪАП/7Ф4ь/4!13сь4( ....................................

(трите имена)
В качеството СИ на лице, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ.

(.до! %”?ИЪЪС-1/К „5 >(3213) “ ;[). : [?,/(да.” /12м”[ц ”ОТ/)

(изписва се институцията 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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

..................................................................................................................................................... ;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

предметът на дейност):
................”(...................................................................................................................................................... ;

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

.) ь (”

...................................................................................................................................................... ;

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):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

тате“; И на лей нос гъ



ОИЛ(2:1) УПРНВИТСЛ ИЛИ ЧЛСН Нд ОРГЗН На управление ИЛИ КОНТРОЛ Нд СЛСДНИТС
ЪОрИДИЧССКИлица С НССТОПЗНСКЦ ЦСП, ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ КООПСРЗЦИИЕ

...................................................................................................................................................... ;

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):

%...................................................................................................

...................................................................................................................................................... ;

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):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 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:

/]1 97/6 [% ”„“ ...................................................................

6. Друга информация за частен интерес (посочва се 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.

Дата ” *“ 4,116"; 5717 “

„ .а, ь Цекгтаратор



ГбШЦИНА КАОАИНОВО

;Вх.Мо.,.Ц;-7
(„„:„„„ 21а91ь209г..1 А“”-

...-....
Пртшожсп-ше към чл. 12, “г. 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 122 т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

(Трите име, а)
..............................

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
........................................ГГЧдЧНСФиС/гшС МК движатшглшшго

ДОЛУПОДПИСЗНИЯТСШ-а)......г[7 ””Зад/?”“ .Да/Ъ,?”

(изписва се институцията 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
Друх(6СТВО И ДЯПОВОТО ИЛИ акционерното участие на ЛИЦСТО):

.........„МС/“*Нддвг *” 20 оси,: и

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
,

предметът на дейност):
..........................................%...................................................................................................................................................... ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
.........................................на........................................... ,2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /на3начаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски ЦРУЖества
(посочва се името на търговското дружество):
...............„шомидггге 471 - а : ч



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦЗ. С НССТОПЗНСКЗ ЦСЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ ИЛИ КООПСраЦНИЕ
...........................................#13. 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):

...................................................................................................................................................... ;

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

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допЪлнитепната разпоредбана 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):

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

"

Т”? 1Й,0/- 2490718



АОАИНОВОГСБЩИНА к

9 х -.
М е .,

,
Поема-но наДШЗ(Ша.

Приложешьле към чл. 12:12

.
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси

(изписва СС ИНСТИТУЦИЯТа И заеманата ДЛЪЖНОСТ)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

]. КЪМ датата на избирането/назначаването МИ на Длъжността:
имам участие В СЛСДНИТСТЪРГОВСКИ ДРУЖССТВЗ. (посочва СС ИМСТО на ТЪРГОВСКОТО

Дружество И ДЯЛ ОТО иличакционерно О участие на СТО :
1 ,

......................„див/6196 %Сдди/тл/„Йи/И

СЪМ управител ИЛИ ЧЛСН на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТСюридически
лица С нестопан . , рг КИ ДРУЖССТ ИЛИ ;оопераци :

......................„труд; „ а” , „а,-д.,

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):

„АВИВЗЧКЗЪ ДЕЙНОСТ като ЗПН .*ПИЧЕН ТЕСТОВЕТЕ Б (ДЕЯН-ХИТ?



бИЛЮ) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел; търговски дружества или кооперации:

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):

4 Имам сключени договори с еднолични търговци или ридически лица които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателяили
възложителя и сферата на дейност):

5. Свързани с мен лица по смисълана 5 1, т. 1 от допълнителнатаразпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриванена конфликтна интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са:

6 Друга информация за частен интерес (посочвасе всяка друга Информация която
лицето сметне за необходимо):

Известно ми е, че за декларираниневерниданни нося наказателна
.

по чл. 313 отНаказателния кодекс.

”?/дд-р/"/ддх76. ЧТ?чГТ-.,*"т2 “,



4”

ОБЩИНА КАОАИНОВО

Вх .М о-„„:%;11.......
ПОАучено наш,-2 09.32

.

Приложенв-ш към чл. 17 ”г 7.„ ..
.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) ................„. иМгзряацХЩ/М ........
(трите ена)

В качеството си на лице заемащо публична ДЛЪЖНОСТЗ

овщшш ......ЗМ-........жаждата???
(изписва се ИНСТИТУЦИЯТа И заеманата дЛЪЖНОСТ)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1, Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
имам участие В СЛСДНИТСТЪРГОВСКИ Дружества (ПОСОЧВа СС ИМСТО на ТЪРГОВСКОТО

дружес 0 И ДЯЛОВОТОили аКЦРьОНСРНОТОучастие на ЛИЦВТО)!
.

........„. .. .; дет» . Жвтшйтмомдм„ИМ

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

...................................................................................................................................................... ,
СЪМ управител или ЧЛСН на орган на управление или КОНТРОЛ на следните юридически
лица С нестопанска цел, ТЪРГОВСКИ дружестваили кооперации:

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):



би.л(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, ТЪрговски дружества или кооперации:

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 данниза кредитора):01-

.................................................................

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 работодателяили
възложителя и сферата на дейност):

5. Свързани с мен лица по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителнатаразпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриванена конфликтна интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са:

6. Друга информация за частен интерес (посочвасе всяка Друга информация, която
:

лицето сметне за необходимо):

................................................................................... ;

Известно ми е, че за декларираниневерниданни нося наказателнаотговорност
“

по чл 313 отНаказателния кодекс.

„или -09
"


