
ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)
/Г3>

д> /<-? /  ОТ. G 4

(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: Ot y Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) О
t w  .......

(трите имена)
качеството си на лице, заемащо публична длъжност: _ / 7 -  3 ^

..... ...............................................................................
(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):

'Д' у Г/
С  I / / . tf.fy9 .c f? ..у................................................................................

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

.......... .7 3 .р .ъ е . ......................................................................................................

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

.........Q. 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 
предметът на дейност):

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 кредитора):

^  /

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: фц. / /  ^ Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаниятфшта)

<xu.txuJh
(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) id,....
(трите имена)

.. Ж о д х с  ?......£ 0 1  Шскгг.,
водачеството си на лице?>2аемащо публична ^ш»жност:

Ж у
(изписва се институцията и заканата длъжност)1НСТИТ

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/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 
предметът на дейност):

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 йЛй финансови институции, както и към 
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата:

М . {1 . £ Q l$ r .

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(натй)

^ Г £ .4 .(г?. ^
(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 0Y -  / /  ̂  О  ' / - Е



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(нйта)
.... ................................

(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:

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 
предметът на дейност):

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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 200

Р  „ / /  ^  О  / '  Декларатор:Дата:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният (ната)

ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ 
(трите имена)

Декларирам, че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима е положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
На неверни данни по смисъла на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: О Ч  / /  < ^ / j  ~ Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният (ната) ВАСИЛ МИЛТИЯДОВ КОСТАДИНОВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В 
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Управител по трудови правоотношения е МДЛ „Лина” ЕООД

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):
НЕ

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

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



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):
НЕ

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:
НЕ

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:
НЕ

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009г., декларират 
обстоятелствата по т.1,3,4 и 5 към 31 март 2009г, а по т. 2-към 31 март 2008г.

Дата Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: Л Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) 'Р7 о& / Д / Х
(трите имена)

в качеството си на лице^ заеманф^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):

.................... £ 7 7  .........................................

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

............................... * ..................................................... ................................................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): r f s e A O  C 7P S7A  С 7Z  О

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

"Г1..........................................

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): Т Д  (A h f Pifj_ 0  /?Г /

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

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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2.^-уьм 31 мя^т 2008 г.

Дата: ^  ^ Декларатор



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ната)

(трите имена)

Декларирам че:

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

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Декларатор:Дата z/У. У /- .



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) W q

(трите имена)

8
^  (изписва се институцията и заеманата длъжност)(изписва се институцията

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):

...........................Ж ^з/IIIIZIZZZIIZZZ

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

....................................................."mJ 'JG q "

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

...................................................... "Же......................................

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 
предметът на дейност):

7УУ>Ж 'Я.

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



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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 4  • 4 4  0 4 Г. Декларатор:,



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната1

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

(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуп®^Жанш1т(ната)
........ ....... O ft..

(трите имена)
в качеството си на лице^заемащо публичршдаъжност:

(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):

fzz&MzzizMẑ zzzzzzzziz.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и

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):

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

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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Дата:
0 Ji. JuO -IS

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

. /Ш р.Ос .

Долуподписаният(ната)

а . ......

(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Q 4 . U .

Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)  ̂ £) ...............

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
............... ОЬцш и.с.ш...ш к м ш х 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 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/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 
предметът на дейност): (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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

0Y. ц -hrtfДата: Декларатор: ^



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 0 / .  Н - £ 0 Г- Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) .......(i
' (трите

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):

7;
ш

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

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):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предмет^тна дейност):

....

" Ж .

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

............................................................... / в ' ...........................................................................



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 кредитора):
.................................................................................................................................................................

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

:zzzzzzzzzzmBZZzzzzzzzzzzzzzzz.
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

ZZZZZZZZZZKBZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т.

Дата: <д У. / /  X o /Z r -  Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: O f̂. J4. 4 $ r Декларатор:



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

конфликт на интереси

....А и у Л г ....... .............................................................
'  ' '  ' /(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
6^r^CU  и . £г„....................................

^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/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 
предметът на дейност):

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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

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

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 0 У Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)

fjy ..............
(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

л< ■

(
Д ата :> Декларатор:

/



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

конфликт на интереси

Долуподписш*ият(ната)
г .

(трите имена)

)

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ч
............................................................... l .. r................................... (W ^ -v -л ^ ...........

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):

^  Vn уЧ U  | с л J(y_S «-*--0 Ц ^д Г П  -
• w

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/назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество): _ ,
.................................................................. y ................... .......................................

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

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

....... ( 2 г . ...... ...■Агл-,.



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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 ъ&рт 2008 г.

Дата:у / » / ^ Г Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ната)

.......... ...........................................О ьт М Ь ...................................
(трите имена)

Декларирам че:

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

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: '0 4 . 0 /j6  r. Декларатор:



д ^ П0ДПИ! " ия! (н!та). . . Я ^ . « А ^ . ^ .........  ........
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

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

конфликт на интереси

(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):, _ . _

сл ^л .£ ^..Т ..М ...........о с а - п лесне .#  0 w t fo &

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:
............. Ш ........................................................................................................................................................

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 
предметът на дейност):

Т З^ П П Ш ^ Ш Ш Ш 1 Х2Ш Ш Е

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 кредитора): ,,
..............................................J t& z ..............................

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:
...................... ....................................................................................................................................

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 м^рт 2008 г.

Дата: Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)

. J m  < A . . . L ....
(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: Pty Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)
.........................$?Ш М .

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
..........................................0./ЖШС£Сл...... 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
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:

ш .

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 
предметът на дейност):

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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: Декларатор: /



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ната)

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

п .Х п ■}.£.£.........
(трите имена) 

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: '4  ] Декларатор:



П р и л о ж ен и е
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

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

конфликт на интереси
(Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)

1г.& £ & тя ......................Долуподписаният(ната)..
(трите имена) х

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

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

(изписва седшституцията 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:с нестопанска  ̂цел, т^зговски др̂ же<

.................. ................................ Г?"

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):
.............................) ± ± £ ......................................................................................................................

1 Г

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

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



П ри лож ен и е
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

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

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

5. (Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към дейността 
на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

кредитора):

Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) -.р  ( jT C C C f С ^С С С , с  Г &
...........................................••••у/”.....................................................................................

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

C tty k  ..............
(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):

...............................WZ........... ZZZZ Z Z ZZ Z Z Z

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/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 
предметът на дейност):

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 кредитора):

i z z i i : i s z z = z : z = = : = :

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

........................................€>...................................................................................................

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: / 4  . <А <0 4 $  f Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04г / / Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)

........................................................Г “.... (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):

//е Q ~U £&& 67? ZtK

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

....Ъ я М ..... ...........

.....................................................................................................................................................................
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):

......................................................................... Ш..............................

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

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

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



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 кредитора):

........................................................-fp zrjm x ? ....................................................................

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 мщ?г 2008 г.

Дата: О&  / 1. Декларатор :СГ



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дзта: Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)
. ^ м Л м . ....... .................................. й м т

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност;? р
..........O A kQ X /г..Ск-.И.............................................. &  jLj.A4f&A

(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):

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

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 ц£д<тьрговски 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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области,

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: /J  ̂  ^  1 ^ Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ната)

^  им &о £ П а ш клЛ*Л
(трите имена)

Декларирам че:

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

1шС7ъ П А\> Ъ

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: l\.\Q.o Декларатор:



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)
м . .....0 * 1  P 'ljt lu  £

/ (трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публичн^. 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):

l^ £ jb  ~го *  hh*-

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

\V € 0 ^

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 
предметът на дейност):

.......................2Т2?: ?> \V77fr

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



\£ £ ..........CTkAA

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 кредитора):

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

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г.,^кларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 мар

Дзта: Ц.  ̂ А. г Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ

7

Долуподписаният(ната)

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

JpU£.XD..Q........... [ж ).О..Ъ.жр.&>.................UAu.§?.QX.Q...$....................
(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 0 ^  ^ Декларатор:



Долуподписаният(ната) ^  q  d , W  О @

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

конфликт на интереси

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ^  г7

О Л м и .Н Ш .^ . ......
(изрева 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):
...........C p . f i  ..... J ............................................

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): __р
...............Р ^ с ю / д а ^ Ъ Щ о с Т Ъ с .........................................................................

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):

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

Jri.L

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



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 кредитора):

не.

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

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

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 м^рт 2008 г.

Дата: oL5

АСЯ5Г.

Декларатор



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Долуподписаният(ната)

. Ш й м м . ........ М .& Х .& Ж ...........
(трите имена)

Декларирам че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося за деклариране 
на неверни данни по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 0 ^- / /  - ^ J ^ Декларатор: $ 0



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

конфликт на интереси

Долуподписаният(ната) л , ,
.................................................................................... ............ ......................... •/1с......................

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: <-* s

....С & А & 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 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:
............................Ю. А . #. ь ь ........ £/*/. stf.A. .з. .т......... .......... м м . a t и .а .х ...........
.......................................Смл. jf. Z X .  Ztft?.. bi................... 2 ............. .........................................................

...............................Z . A  ...... &£»................ W .. w. .f... f?. Z. ft. ft:A...........Я. Zc..& .<..Z................
2. Дванадесет месеца преди датата на Ъзбирането/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 
предметът на дейност):

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
............ .tf.A.fcLkfi........ Ida... &Z. .т. а...%. Z,..................



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

&  X f j c
.... C ...Zdj..£l

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 кредитора):

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 
решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на 
§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: $ Ч* ^ \ * / 0   ̂\ ( Декларатор:


