
Общински съвет *

КАОАиново
х. о % * „,7Щ.%20,13.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи

установяване на конфликт на интереси

Подписануунатал . .За. ЙАА. . . . .
ти./ИЖ»! .....рСН/ИМЙ..............

..... и... жили....аю... . ,мгм
В КЗЧССТВОТО СИ Нд ЛИЦС, заемащо ПУбЛИЧНЗ ДЛЪЖНОСТ! ..................................

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не ЗЗСМЗМ ДРУГИ ДЛЪ>КНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ специален закон е

несъвместима С ПОЛОЖСНИСТО ми на ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО публична ДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публичнадлъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата: ;(? // 1 ” // */ Декларатор:



и“

ОБшински съвет
КАОА ново

В х . М 0 9
”

20 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяват-теи

установяване на конфликт на интереси

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: . . . . да. умИ. ОМ») ............

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не ЗЗСМЗМ ДРУГЗ. ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН ЗЗКОН е

НССЪВМЗСТИМЗ С ПОЛОЖЕНИВТО ми на ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

ИЗВЗСТНО МИ е, че 38 ДСКЛЗРИРЗНИ неверни данни НОСЯ наказателт-та ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ

НЗКЗЗЗТСЛННЯ КОДЕКС.

Дата: 25. 44. 2И” Декларатор: %



Общински сЪВ
КАОАИновО ЕТ

;

в Х . М (,

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси
Ю [ми СМ

. дуета?!“ .те“В качеството СИ на ЛИЦЕ, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЗ ДЛЪЖНОСТ! .

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не ЗдбМдМ ДРУГЗ ДЛЪ>КНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН ЗЗКОН е

НССЪВМССТИМЗ С ПОЛОЖСНИСГО ми на ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публичнадлъжност.

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

„г;. // ММ”
Дата: Декларатор :



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИНОВО

Вх.Мо1
Д>20=1г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. . .
.Ч 9.31. РК...“.....ОЪРЧ меда.

.

.ЮРЖФЯУШ/ОО...................
.

1 ,; *
.

в качеството си на лице, заемащо публична Длъжност: ОСМА.“ “ЗК-5394.
. . .

СЪД”. 8.11,” .а-

ДЕКЛАРИРАМ, че

[. НС ЗЗСМНМ друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН ЗЗКОН е
несъвместима С ПОЛОЖСНИСТО МИ на лице, ЗЗСМЗЩО публична ДЛЪЖНОСТ.

И. не ИЗВЪРШВЗМ дейност, КОЯТО СЪГЛНСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ специален закон е
НССЪВМВСТИМЗ С ПОЛОЖСНИСТО МИ на лице, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ.

ИЗВССТНО МИ е, че за декларирани неверни ДЗННИ НОСЯ наказателна ОТГ080рНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ

наказателния КОДЕКС.

Дата: 1%- М .? 0 “ Декларатор:



ОБЩИНСКИ съвет
КАОАИНОВО

Вх.Мо#2ода .

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, ”г. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

..............................
. . . Му... е: 444 24.51Май./.,

В качеството СИ Нд ЛИЦС, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ!

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Кот-ъститунията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Кот-цституцията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося накгзателт-жа отговорност по чл. 313 от

Наказателния кодекс.
Г

ЖМЮ
Дата:и И ММ ? ,

Декларатор:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИ 920

20
Вх.Мо

г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
:по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. .;(293747 ). „фаИ?) .)1. . . . . ?.ЙЧАД................

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .0%/? МЛС/%. И. 6,662 ТДИ/(
.............................

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не ЗЗСМЗМ друга ДЛЪЯСНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ специален закон е

НССЪВМССТИМЗ С ПОЛОЖСНИСТО МИ на ЛИЦЕ, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧННДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата:)бд? 7720 //[ Декларатор.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИНОВО

Вх.Мо ”(7

.! ома.
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи
установяване на конфликт на интереси

Юни..... Хеб/д.и.н. ......На/го,»; ................
. ............................................ .

„ ама/„е
Подписан ият/ната/

В КЗЧССТВОТО СИ Нд ЛИЦС, заемащо публична ДЛЪЖНОСТС . .”

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не ЗЗСМЗМ друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПеЦИЗЛСН ЗЗКОН е

НССЪВМЕЗСТИМЗС ПОЛОЖСНИЕТО МИ на ЛИЦЕ, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата:% ”: мЖ/(”7П“



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИНОВО

х
5 651В . М

. мг
ДЕКЛАРАЦИЯ " "

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи
установяванена конфликт на интереси

Подписаният/ната/.......... [ЛИ/4 ......От. . . . %.?“ .......................

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не заемам друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТд ИЛИ специален закон е

НССЪВМССТИМа С ПОЛОЖСНИСТО МИ на лице, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместимас положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Дата:/25. //,/2д/// Декларатор:



овшински съвет „

КАОАИНОВО 1

Вх.Мо
ДД “ , 20.14»;

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. . „0221212......Й!) СДС?/. ......%щ ................
............................................. ,

57 „„са И „г;/.:“.
В КЗЧССТВОТ сирна ЛИЦЕ, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ: ........
.....Ш .“ :54И17.Ч44.......

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не ЗЗСМВМ ДРУГЗ ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПЗЦИЗЛСН закон С

НССЪВМССТИМЗ. С ПОЛОЖ8НИСТОМИ на лице, ЗЗСМЗЦЮ ПУбЛИЧННДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата: д/Ж // |2[)//?. Декларатор:



вшински съвет
КАОАИ ово

Вх.Мо .2 г..

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. .
.ХСКОк

. .МЦ . . . .
(ООНСЪЖ ......ЖУЖРЦ ..................

.ЕГЙ...6!Й7ЙЙЗЖ22К .................. ,
-.

лична Длъжност: .
„6561575 „ИМ [ %.

.
.рбб.

.

В качеството си на лице, заемащо пуб

2/2. . .
.25. ор. мм)./4452.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не ЗЗСМНМ ДРУГЗ. ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН закон е

НВСЪВМССТИМЗ С ПОЛОЖСНИСТО МИ на ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публичнадлъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата: „[ 8 „ Н х 2 О К К ( - Декларатор: : „



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОА НОВО :

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/недей. . . .ЮЩ/ . . .ММ.Хдщбтрб ................
.с. . [% .ймд/ОЯЪИЮ? ................ ,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .
Ем./”Уики . . .

%.
. .
%),-.с;

.

. %.гащщдтщй .......
ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не ЗЗСМВМ друга ДЛЪ7КНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН ЗЗКОН е

НССЪВМССТИМЗ. С ПОЛ07КСНИСТО МИ Нд ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

П. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата: /5 „*МЖ * Декларатор:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИН9ВО

Вх.Мо
- 20 г.,

ДЕКЛАРАЦИЯ
зло чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи

установяване на конфликт на интереси

Подписанит*/ната/. .
ОМ. (444

. . .
ЧСИ/Ч! .....Ахдд/е ........................

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

ДЕКЛАРИРАМ, че

[. Не заемам ДРУГ?! ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ специален закон е

несъвместима С положениетоМИ Нд ЛИЦС, заемащо ПУбЛИЧНПДЛЪЖНОСТ.

П. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публичнадлъжност.

ИЗВССТНО МИ е, че за декларирани неверни данни НОСЯ наказателна ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 ОТ

НЗКЗЗЗТСЛННЯ кодекс.

Дата: 92 22 И 20 //,г Декларатор:



Общински съветкдодиново ,

Вх.Мо / %

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. . . бас,/ИГ”. .0. .....4460014!7/ . . .
”(“/110! /7/............

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

т.г./Жид .
дМ4244261%В КЗЧССТВОТО СИ на ЛИЦЕ, заемащо публична ДЛЪЖНОСТЕ . .иди

ДЕКЛАРИРАМ, че

[. НС ЗЗСМЗМ друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН закон е

НССЪВМССТИМЗ. С ПОЛОЖСНИСТО МИ на ЛИЦЕ, заемащо ПУбЛИЧНд ДЛЪЖНОСТ.

Н. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Дата:Х[// М/// Деклараторв”.



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ .

КАОАИНОВО %

1Вх.Мо Т

...-Ш20Дг !

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи

установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. .?АХ-Зщгх .
.ХАЧОСМЕАХ ь Ж. (ХХ.).хМдч. ХХ ..............

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ”(?“/“Век......

ДЕКЛАРИРАМ, че

[. НС ЗЗСМЗМ друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТд ИЛИ СПСЦИЗЛСН ЗдКОН е

НССЪВМССТИМЗ С ПОЛОЖСНИЕТО МИ Нд ЛИЦС, заемащо ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

Н. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата: 222 „ХХЙОХХ-У Декларатор:



оБЩински съввт
В х .

::,ОАИЙХВО

- »201.
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

Подписаният/ната/. . [Ю./7.4 ##. .“? (11 ..... Н. И?! ;. .”)......619! И НТ .................
............................................. ,

ДЕКЛАРИРАМ, че

[. НС ЗНСМВМ друга ДЛЪИСНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПбЦИЗЛСН ЗЗКОН е

НССЪВМССТИМЗ. С ПОЛ07КСНИВТО МИ на лице, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата: 22] ”в ][ (; [17 Декларатор: .Я/А7



овшински съвет ,:

КАОАИНО 0
|Вх.Мо

ДЕКЛАРАЦИЯ “Шише
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

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

е(о е, еее *" ”
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ......... .ЦХХ . .

516. М ......% “и К

ДЕКЛАРИРАМ, че

[, НС ЗЗСМЗМ ДРУГЗ ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПЕЦИЗЛСН ЗЗКОН е

несъвместима С ПОЛОЖСНИСТО ми на лице, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧННДЛЪЖНОСТ.

Н. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

52 М. „ХМ/7
Декларатор:Дата: :?



И...-...ОБЩИНСКИ С Ъйс 1“

КАОАИНОВО

Вх.Мо ......
3243143

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Друм/3761444 . . (!"/Мк
ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Дата:)? 1 [ »? [) (Ти Т“ Декларатор: Х



ОБЩИНСКИ съвет
КАОАИНО о :

Вх.Мо ?! *

ДЕКЛАРАЦИЯ Шпо чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяванеи
установяване на конфликт на интереси

[Мид-> 6351423 .
ТИС/.И. 41.44.4924. ......................Подписаният/ната/. . .

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

ст .
“ „,

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: . ф.д.“.з .». .с. 3239» (“КЗК ...........

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. не ЗЗСМВМ друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ специален закон е

НССЪВМССТИМЗ С П0Л0>КСНИСТО МИ Нд ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО ПубЛИЧНЦ ДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положениетоми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателт-ъа отговорност по чл. 313 от

Наказателния кодекс.

Дата: 18) ”“ 2,014,“ Декларатор:



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИНОВО

,

Вх.Мо
! " 20 .».

ДЕКЛАРАЦИЯ
„

:по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

/т „

Подписаният/наш
ХЮ СМ Ц) ,) (“а“) ЧЕ: . .

„Хидинк/Е .......................
............................................. ,

" /

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: . .
.Об :»“Атисд У. . .

.СТ; .... "7
. “.. “795. . .

ДЕКЛАРИРАМ, че

[. НС ЗЗСМЗМ друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПВЦИЗЛСН ЗЗКОН е

несъвместима С ПОЛОЖЕНИСТО МИ на ЛИЦЕ, заемащо ПУбЛИЧНПДЛЪЖНОСТ.

11. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

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

Наказателния кодекс.

Д : „ХКЪИН. Декларато: 7“,
ата 28 р (1 />



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОАИНОВО

В ): . М 0
“20 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси
? „ „ .

Подписаният/ната/. . .
33.41“! 1,919. . . . .(4 Й/ььч. . . . . . Ш.%,Мб..................

, , , с
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .

3081141
(А И („4.4 И. .

.СЪАР. 1.14. на...

.............................
(1

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не ЗЗСМЗМ ДРУГЗ ДЛЪ)КНОСТ, КОЯТО СЪГЛЗСНО КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ СПСЦИЗЛСН ЗЗКОН е

НССЪВМССТИМЗ С ПОЛОЖЕНИСТО МИ на лице, заемащо ПУбЛИЧНЦДЛЪЖНОСТ.

Н. Не ИЗВЪРШВЗМ ДСЙНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТЗ ИЛИ специален закон е

НССЪВМССТИМЗ С ПОЛОЖСНИЗТОми на лице, 386МЗЦ10 ПУбЛИЧНЗ ДЛЪЖНОСТ.

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

Наказателния кодекс.

Джайв ///%/ Декларатор:



ЖОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАОА нувоВх.Мо

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

нтересиустановяване н
конфликт

на

ПодписаниЯЖГ/ътата/„зш......#М.>Б.7Д„/./а.“.. ...............................
(7

В ка ССТВОТО еи на,лице, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ. .)?)Й.За;.
”(2.01

. . %. .Й/. ./. .......

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не заемам друга ДЛЪЖНОСТ, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТа или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ.

Н. Не извършвам дейност, КОЯТО съгласно КОНСТИТУЦИЯТа или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ.

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

Дата: „28 !! КДА/ту Декларатор:


