
ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х . м а
Псиучено на , “0112093г.„*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

ДОЛУПОДПИСЗНИЯТ(НЗТЗ)„...„АЖ.Ч ”ЯфЧОСЩСиО/СМДМ.......
(трите имена)

ВКЗЧССТВ ОСИ НЗЛИЦС, заем О убЛИЧНЗДЛЪЖНОСТ" , (*
“

,

%. МФКЧЗЪЗе/ч....................Й... 4225441! ”(О/ММ“
(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 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
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 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):

е": ...А -“

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

[щот 1490339,



ОБЩИНА КАОАИНОВО
|п х!
“, (,”) У “„...-ф“-“Щ.“ 2 099?”

1й1рпложснне към чл. 12, “г. 7

“1

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

конфликт на интереси

?“ „.
“

-Долуподписаният(н3и)....-8.8.8374 [ц./И ........
ХЦСОСИСМЪС

...........................
* (трите имена)

В ка ССТВОТО СИ на ЛИЦС, заемащо публична ЛЪ ОСТ: “ (: [7

% Ц.К(ш СЛ>ВЗЯКЦИ ,? (да 64 ”((*/ЮИ 6754444! ъ- ,-
: . %(Д/ддд/срзд

(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):

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

...........а ........47! мм им

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



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните

юришески лица с естопанска це , търговски дружества или кооперации:
...ИЗОЧ.....им .....Ж“.........4,524 или шик

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):

МСФМЗЙЧ1МЯМ ...............................................................................................

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

въз%ителя и сферата на дейност): *.

НСИ»! ......шиш/Ж“ .....?”” .......................................................................

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 възнчгванена конфликт на интереси. са:

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информаЦИЯ, която
лицето сметне за необходимо):
..........Ица“Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

775121и1д26773г. А М
ДА,

*Г1?444
“

;, ш



ОБЩИНА кАеоАиновой

В х . М 0-.----,-Подучено наШ20Шг .

Пр яложснпе към чл. 12, “|. ?.

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

конфликт на интереси

/ , , , ” (“ *.Долуподписаният(ната)„0.2.ХДС/„.....(ЕЖСЦЮС ........(92/(96195............................
(трите имена)

В КЗЧССТВО-ТО СИ на ЛИЦС, заемащо публична ДЛЪЖНОСТЕ

........ДдИбцхсди(;54/”уи%/ (ИЗПИСВЗ. 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 ЧЛСН на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТСюридически

лбта
С нестопанска цел, ТЪРГОВСКИ дружертва ИП кооперации:

.Н.Щ..„.Ъх.хж>шцот..?да„ ама?“ .....%штютшЙ/Жфеущьдт

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /на3начаването ми на длъжността съм:
имап(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
* режещ-т На ДЗЙНОСТЗ



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):

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

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.

Дата" Ю () [. Ъ 90 “в( Цекларатор



довщинд КАОАИНОВО

В »” .
М 0

”1

:! ”:*НО НЗЩ2ОШ .

Прштожснне 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)„„мт.....%Йдйаедгтй .........................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
„..:? ...............миаедгтйддвемаеага:.аамдетаи ..............

(изписва се ституцията 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):
.............................................ДХДЙИ
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
ЛИЦЕ. С НССТОНЗНСКЗ ЦСЛ, 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):

АЙ.” ...................................................

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

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



бИП(3) управител ИЛИ член на ОРГЗН Нд управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТС
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦЗ С НССТОПЗНСКд ЦСП, търговски Дружества ИЛИ КООПСраЦИИС

......................................................даа,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):
...........................................................имоти
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):
.......................................................%ДЙА/
5. Свързани с мен ли а по смисъла на 5 1, т. 1 от допълнителнатаразпоредбана 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.

”ТЕ“? % Л/шт9/т :.357- ”Ф:: %,



ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х. М0“-5
ПОАученонашг 0032.

Приложение към чл. 12, "г. 7

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

конфликт на интереси

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

В КЗЧССЕЙ-0
СИ Нд ЛИЦС, ЗЗСМЗЩО убЛИЧНЗЗЛЪЖНОСТ

........с шта/Иде .. „(ДМ/701
(изписва се

институцията%МЗНЗЗГЗ
длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

предметътшйност):

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

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

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

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

(посочвЖимето
на търговското дружество):



би,-ша) УПРЗВИТСП ИЛИ член на 01ЗГ8Н Нд управление ИЛИ КОНТрОП Нд СЛСДНИТС

ЮРИДЙКИ
ПИЦЗ С НССТОПЗНСКЗ ДСП, ТЪРГОВСКИ Дру/ЖССТВЗ ИЛИ КООПСраЦИИС

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

задължи 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

възложля 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
довелажъзникване на конфликт на интереси, са:

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

лицетодймдетне
за необходимо):

................................... ,
(“цд .„

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

;г/ите и.
“!



ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х . М 0 -93-..
ПОАучено наЩ2ОШг.
Приложетше 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)..

Жид“%2Й75171. 5777135???......1921491?аМийд-Хр
7 (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:
“..................................................Яс; ............................................................................................
...................................................................................................................................................... ,

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):

:]:ЗППСХСС::111333311:13:1321677.1123131311111313111:11:13:П::::31331313311131311312321Ш11:11:33]:



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 вицът 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):

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

......... #6
...................................................................................................................................................... ;

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

: ама/,ми





бил(а) УПРЗВИТСП ИЛИ ЧЛЕН на ОРГЗН на управление ИЛИ КОНТРОЛ На СЛСДНИТС
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦЕ С НССТОПЗНСКЗ ЦСП, Т?)ГОВСКИДРУЖССТВЗ 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):

17!

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

........................................... ,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 инт?еси, 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. ”

327”.- (Я,/Л/ЙООЙ Д»1%Мрц



;ОБЩИНА КАОАИНОВО
ИЗ х . М 0 (?ЖШдучено наЩ2 0093

171рпло>кснпс 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) ..... „ма......йоьъев Мишка. ..........................
(трите имена)

В КЗЧССТВОТО СИ на лице, ЗЗСМЗЩО ПУбЛИЧНд ДЛЪЖНОСТС

....................................ЕдоШмит ..

(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
ПРСДМСТЪТ на ДСИ"ОСТ)2

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):



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):

...................................................................................................................................................... ;
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):
.....ш ....................................... ,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 наинтереси, 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.

//0/. има .:.. баш /



“на:”ХбБЩИНА
КАОАИНОВО

с
да * -.

М е
% пашата ваш-щ (Ше .

Приложение към чл. 17 7„1,...
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 ДЛЪЖНОСТЕ

(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):

:]:1311:СССЕЗЗН:383331311111111]11311111111131111:::13111231111133111131131311131::С:]:[::::21111111133313113133П

СЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТСюридически
лица С нестопанска цел, ТЪРГОВСКИ дружества ИЛИ КООПСраЦИИ2

1113131]?!1231.13271:]!112111:21:22]?!2111333]::111113111111231111113Ш13211111111111231111]:11211:33:13::]11221111111111111111

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):



бИТЦЗ) УПРЗВИТСП ИЛИ член на ОРГЗН Нд УПРЗВЛСНИС ИЛИ КОНТРОЛ Нд СЛСДНИТС
ЮРИДИЧССКИ ЛИЦЕ С НССТОПЗНСКЗ ЦСЛ: ТЪРГОВСКИ ДрУЖССТВЗ ИЛИ КООПЕраЦИИЗ

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

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
ЗЗДЪЛЖСНИС И ДЗННИ За КРСДИТОРЗ):
................................и”................(”?/ЙОЪЧАБИМК
...................................................................................................................................................... ;

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 конфликт на интереси, са:

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

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

7 721 0 1! „ММ %т/



ОБЩИНА КАЧАИНОВО
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Приложение кьм чл. 12, ог. ?.

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

конфликт на интереси
!

Долуподписаният(ната) ...... ШЛ ....“ ............
„

(трите имена)
В
КЗЧССШЧ

СИ Нд ПИЦС, заемащо ПУбЛИЧНд ДЛЪЖНОСТЗ„МС/дбижи ...........................................................
(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:

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаванет0 ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):





ОБЩИНА КАОАИНОВО

163 ж .. Мо.,-ДтЩом/траенашг ОС.”-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) ....... Ивет ...............ДП/хХ/„РС/З/ХЧ ...........
(трите имена)

В КЗЧССТВОТО СИ НВ. ПИЦб, СМЗЩО публична ДПЪЖНОСТ: /
..........още» щиШмщат/СЧьС(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:

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
юридич ски 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,/9...................................................................................................................................................... ;

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

с (24-34. 2131971“



ОБЩИНА КАОАИНОВОт
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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

Г , .
-

. .. .,
, . .А

Долуподписаният(ната)....-.„К..К...»...ьт ................в...(* „: .
(трите имена)

в качеството си на(лице, заемащо публична Длъжност:“КК/ц........ ..::.с.)..........К. ..... ........ ....................
(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):
...............................................,ИУ.....................„;развивам деиност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

предметът на дейност):

...............................................................Нй .

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

Иа:

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назнача.ването 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):

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 конфликт на интереси, са:

. .................................................. г.:.„т......им................................................:.....::..:13.13.3113...

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

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

..................................................... ”4!

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

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



вьщм „отново
в Х >. “ ()г.,-Т“?“(у/(учат на 20...г .

1.1рнложсннскъм чл. 12, Т. 2

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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)
3,313 “7035396 “ЯЙЗЦ

(трите имена)

в качестводрси на лице, заемащо публична Длъжност:
................Ч,!“ббйсгуа/“еиаддгрмйдштдд(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 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 /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):

[21:11:31]33133113133122361113112:]:[СГ]:ЕСЕ][1111111111311311:31:11:13:31:11]!::СЕСЕЕЗПС11:11:13]:



биди) 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):юоод .................................................................................

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

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 разкриванена 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):

............................НС

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

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

” 24. Миша; ; »



ГСТБЩИНА югомново
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, т;пшт““”"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

ДолуподписаНИЯЦната)......
СЙЮПЦЙИЙгЗ........У[%ЙШЙ% .......

СТОЙ/ч/Ж
(трите имена)

ВЙЗССТВОТО
СИ на ПИЦС, заемащо ПУбЛИЧНЗ ДЛЪЖ ОСТ”. ? д .

И ..щит/саги......(“Т/Б.МГУШаст/ж/ ......0*дй%......Абей/ЙАИ..........
(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):
...........................................................#3...................................................................................................................................................... ;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, тьрговст71/д2ужестваили 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 следните
юридически лица с нестопанска цеуЙ-овски 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):

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:

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

*Ттй?ф%0/100.7Г :3*>“Ей“т“
Ч-КДшдМ/Щаиу

,



ОБЩИНА КАоАиново
В х . М 0 /--5
Покучено наЩЦЮШг.

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) ......%264620-6/1/ ЛИ ........Ж/Ъй......................
(трите имена)

В КЗЧССТ ТО СИ Нд ЛИЦС, заемащо Ну7бЛИЧН ДПЪЖНОСТЕ
>

............дЯдумдгсикьгсЪЗгкт-МИ(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):

1111121:[:1:1:?111311Ж551:::]ЖЖСЖЙСЖПЗЗП::::С:::::133311311111111111211333111311111311

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 НССТОПЗНСКЗ ЦСЛ, ТЪРГОВСКИ Дружества ИЛИ кооперации:

2, Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имаща) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското дружество):



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридическилица 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):

...................# [%ХД И„„ЕС,Х

-;4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юрИдически лица, които биха с
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):

.......................... гид/700 -"

*

ат ..

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:

....... .С). . . . .. ЕЙ”-

. ....С.. дйарй.б. „Й371...

рност
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна оттово

по чл. 313 от Наказателния кодекс.
"

иили»;



,

ОБЩИНА КАОАИНОВО

.

В х .
[в

драмите нещаоШг.
Приложение кьм чл 17 г. 2“>

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 122 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 ПУбПИЧ ДЛЪЖНОСТ:

.................................................................... %
(изписва се институце/а 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 %;ейност):

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):



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):

......................................... ,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
довеладо възникване на конфликт на интереси, са:

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

лицето сметне за необходимо):

, (“ЧтИзвестно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна от
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

" ЙОВОРНОСТ

? 0202.д//ш4/» , .. .





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):
......................................................................„Млади
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):
........................................................................ .д/ХДЙ/Ца
5. Свързани с мен лица по смисъла на 53" 1, т. 1 от допЪлнителната 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.

: „Д?- а/ьдгатйг.



СБЩЙХНАМЙАОАИНОВО

% 3! : Н П -/2
ПЙЙЧЙЮ маш.?обйг.

Приложение към чл. 12, Т. 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 лице, ЗЗСМЗЩО П(убЛИЧН3.ДЛЪЖНОСТ.

.

.? д/ „4”1714411.” „5, (, 3223] (, 2160: , (?,/%:?"“53[)7и „н.-,).“Гби

(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 ТЪрГОЕеЦ В СЛСДНИТС области (ПОСОЧВЗ се Името И

предметът на дейност):
.............14 .. .... .. ...

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

СЪМ управител ИЛИ член на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните юридически
лица С нестопанска цел, търговски ДружестваИЛИ КООПСраЦИИ:

......4.9“ ...
...................................................................................................................................................... ;

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

:“г*..1.»45“1 1371 На 1611Н1КП



(ММЦ/д) УПРЗВИТСЛ ИЛИ член на ОРГЗН На управление ИЛИ КОНТРОЛ на СЛСДНИТС
[ОРИДИЧССКИ ЛИЦЗ С НССТОПЗНСКЗ ЦСП, ТЪРГОВСКИДр)”Я(ССТВа ИЛИ КООПСраЦИИЗ

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):

)сС .................................................

...................................................................................................................................................... ;
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):
....................ЗММ/”...................................................................................................................................................... ;

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

.” 14
, Цекларашр



[ЪБЩИНА КАОАИНОВО

.В х.Ъ113,[Я.-7
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 име
,

а)

В качеството СИ На ЛИЦе, заемащо публична ДЛЪЖНОСТ:

ДОЛУПодписаният(ната) ......5!” ””Зад/72", .А/й/Г/ФР/С/

(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

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

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

предметът на дейност):
..........................................Ц-Ссъм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
.........................................НДТ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името натьрговското дружество):
...............„щом“де8“3”д]па »“



6145113) управител или член на орган на управление или контрол на следните
оридически лица с нестопанска цел, търговски Дружестваили кооперации:
...........................................#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 допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейносттана които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са:............... [И

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

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

”(, .............................................................

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

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

„14, 04. где?”г]



общИНАМКАОАИНОВО

МЕх 0 28012ф2г.ЙОАУЧ9"З на

Приложешуте 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(н/ата).„ЯЖ/ЗИ,ФИК/ДЖИ“? ДЗЙГ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо уб чнаддлъжност:; ”И...............................................................
(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 им;,вотоили акционерно о участие на ето ,
......................„.„.../у.. .„..?)6 %И ;дд/жби/ И!

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопан Я, рггукиудружест или коопераци:

„ЮГ..................)..........(до! ..............

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):

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или рицически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощиятаи 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 ЦОПЪДн-ителнатаразпоредбана Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликтна интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликтна интереси, са:

6. Друга информация за частен интерес (посочвасе всяка друга Информациякоято
лицето сметне за необходимо):

Известно ми е че за декларираниневерниданни нося наказателна
,

по чл. 313 отНаказателния кодекс

меди „тт, *



”

ОБЩИНА КАОАИНОВО

В х . М 0.Д-Подучено наШ2ОШг .

Прг-тложенне 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 мана)

в качеството си на лице заемащо публична длъжност:
......М-ЖДММЮ(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
ДрУЖСС 0 И ДЯПОВОТО ИЛИ аКЦРьОНСРНОТОучастие НЗДИЦСТО):

. .......„%цеят»...............993..:- ..... Шиптрау/дммш

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

..................................................................................................................................................... ,
СЪМ управител ИЛИ ЧЛСН на орган на управление ИЛИ КОНТРОЛ на следните юридически
лица С НССТОПЗНСКЗ ЦСП, ТЪРГОВСКИ Дружества ИЛИ КООПСраЦИИЕ

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):



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

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощиятаи задълженията ми по служба.(посочв-ат 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 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. о.»ОВОрнббт
по чл. 313 отНаказателния кодекс

%Я„0/-00


