
Приложение
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

Долуподписаният (ната)
' г "(трите имена) '

качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ь
 / / / £ . ..........

(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):

...................................................../ / c - i - .........................................................................

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 ., 
декларира т обс тоятелс твата пот. 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

Заличени обстоятелства по
Декларатоо^чл 2 от 33ЛД

/  -



Приложение
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

Долуподписаният (ната) _ _ _ _ _
L "(трите имена) /

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):

# е

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

fc e

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

ik r .

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):

-Л е

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:

i k :

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:

& L

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

a
по / V  £sT7f Заличени обстоятелстваДекларатор: п0 ч„  2 QT з з л д



Приложение
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

Долуподписаният (ната) t
(трите имена)

качеството си на лице,̂ заемащо публична длъжност: j

 С -

 f l 's  Ъ ж
(из/1исва 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):

...ме,..................................................

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

 ш .............................................................................................................................. .

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):

 ж .........................................................................................................................................

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):

 # .б .............................................................................................................................................................

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:

. . Ж ...........................................................................................................................

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 ., 
декларира т обс тоятелс тва тапот, 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот, 2-  към 31 март 2008г.

Дата / / '
Заличени обстоятелства

Декларатор: по чл.2 от 33ЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният(ната) ............£_<><_ .................
jf  "(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

.. ......... -C e .s .b ? ........................ / 2/?. г_ .л  ^  .......

(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):

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

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

на конфликт на интереси

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):

.................................................................................................................................................. A f_ £ .

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):

.......................................................................................................................................................К . £.

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 ., 
декларира т обс тоятелс тва та пот. 1, 3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

, /
Декларатор: ..Заличени обстоятелства 

по чл.2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл. 12, т, 2

Долуподписаният (ната)
(трите имена)

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 наинтереси

. 0(_ .<?_. .  . . . .  . 0 ^ 9 : . . . .  d lf f . 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):

( U

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):

? и

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



.Ж ? .

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):

Ме

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, Лица та, които заема т публични длъжнос ти към 31 мар т 2009 г ., 
декларира т обс тоятелс твата пот, 1 ,3 ,4  n s  към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

^ Заличени обстоятелства
Дата Декларатор: По чл.2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният(натa) M /_/-/ _ _ £ т _ £ _ ф  _ _№ # 1 л % . к £ .
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

К м  t r _  _ м . с 7 €_ р и А . . .  е .“ . и . А........................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ,че:

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

И В

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

на конфликт на интереси

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

............................................................................... м . ....................................................................................

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

. Z a ш . ш . — У— Q— м а . . - - А  ? < £ .£ ? .. к й а . . .  щ . * .4 .? ..

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):

......................................................................................... м . .......................................................................................

И £

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):

ИВ

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:

И £

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:

Н Е

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г ., 
декларира т обс тоятелс твата пот. 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

1  .
Д ™  Декларатор: обетоятелства



Приложение
към чл, 12, т. 2

Долуподписаният (ната) ЯОЛЯАМЩ C u M JL V K V 'ia  J i j -ш  (л и  Си
"(трите имена) /

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с нл. 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):

И Л  И t o .£лдд.4>(х x l
■й

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

н х  С Ъ -М  -Чх.a VjOJVUXJLR

...........................................................................( 1 . .... ... t

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

Н Х

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):

М . м с*  м  ^

1

Т-сX t U A U J L  %> Ъ Х )Ч О Н - * Щ ,( i

Н Л

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):

М .

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:

И Х

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:

H JL

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г ., 
декларира т обс тоятелс тва та пот. 1 ,3 ,4  n s  към 31 мар т 2009 г., 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

Заличени обстоятелства
Дата /X « М  « }-J0 f\h l  - Декларатор: п0 чл-2 от ЗЗЛД



Приложение
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

Долуподписаният (ната) ^ J j p J  fi оv
0 ' ”  "(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

_ _ _ _ К h  t  _ _ Н  &  _ _ __ С М о  __ \

(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 март2009г ., 
декларира т обс тоятелс тва та по т, 1, 3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г., 
а пот, 2 -  към 31 март 2008г.

A v i t t
n i l  Л а / г  Заличени обстоятелства

Ляха y M -  d i ' l f a  п по чл.2 от ЗЗЛД
Дата . . . .  Декларатор: . м



Приложение
към чл, 12, т, 2

Долуподписаният(ната) __
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

 5С ..................'гГ,.........ff. ....................................................................

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):

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 ., 
декларира т обс тоятелс твата пот. 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот, 2 -  към 31 март 2008г,

у х /
Заличени обстоятелства

Дата j  % / / . Декларатор: по чл.2 от ЗЗЛД

I /



Приложение
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

Долуподписаният(ната)
(трите имена)

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):

. M z. £ М Я С1 _ _Ц?_. ]_________ ’ .

М .& Р .А .
.е х   Н  ................

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):

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

A JL *

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):

Н _̂

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 ,, 
деклариратобстоятелстватапо т. 1, 3 , 4 и 5към31 март2009г,, 
а пот, 2-  към 31 март 2008г.

Дата it, К :

Г"  .
Заличени обстоятелства 

Декларатор: по чл.2 от 33ЛД



Приложение
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

Долуподписаният (ната)
"(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност: „  л

(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, /Щата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 п , 
декларира т обс тоятелс твата пот, 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ., 
а пот, 2-  към 31 март 2008г.

Дата [ I , 2  ^ 1 f/"7

//
Заличени обстоятелствадекларатор: nQ 4 r2  o j з з л д



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният(ната) Jr! ^  с -£
I "(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
/^с и з c jt  £,■& е . ( я < У  ~

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

на конфликт на интереси

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:

Забележа, Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г ,, 
декларира т обс тоятелс твата пот, 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот, 2 -  към 31 март2008г.

, i l  (I
Дата /Л / /  . Декларатор:33™ 4®™ обстоятелства

■...........................   (J почл.2отЗЗЛД



Приложение
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 интересина конфликт на интереси /

Долуподписаният (ната)
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

 . . .  V u b  Ч щ  k U .C .y ^ o .

(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 ,, 
деклариратобстоятелстватапот 1, 3 , 4 и 5 към31 март2009г ,, 
а пот, 2-  към 31 март 2008г.

 ̂ ^ Заличени обстоятелства
Дата ..З.ШЙ.4Ь г Декларатор: по чл.2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният / ^ Я  <2^76^ ^
7  /<трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност: „

.................................. Т ..............................

(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):

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

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

на конфликт на интереси

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

. . . .Р&-С.V R / ? . Т .6 .С .Т .^ п О .......................... ........./ ?  FT................

  -  _ _

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): ^  _

../ ^ .а Т А Р ./ Р .а к ^ р у О .с г Ж . У .  .........................

/<L.........................._ _ _ _ _ * f....



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 ,, 
декларира т обс тоятелс твата пот, 1 , 3 , 4 и 5  към 31 мар т 2009 г,, 
а пот, 2 -  към 31 март2008г.

п  Заличени обстоятелства
Дата /*>?. Декларатор: по чл.2 от 33ЛД



Приложение
към чл, 12, т. 2

Долуподписаният (ната) о £ __  ________ _____________
/  "(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

  в .. $p-U . № sJ?jcp.. . . t . . . .  /АA?.€.777.................................... .

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):

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

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

U  Н  Н О .. Х й . - J^ .4 . -. -МУУ-С-

 m iJ< P .o li g_c_ c/c?At_ а s O h -........................................
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):

 -4*kL . . U a . . .  /$-& & .£<. -Л Л Л ..С .....................

... CИ ,.C P .Q St.h tJP .. . .  .?.<f i/ M .g .......



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):

...........................................................................ш . .........................................................................................

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:

...............................................j h / £ _ .........

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 ., 
декларира т обс тоятелс тва та по т. 1, 3, 4 и  5 към 31 мар т 2009 г., 
а пот, 2-  към 31 март2008г.

Заличени обстоятелства
Декларатор: п0 чл 2 0т ЗЗЛД



Приложение
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

Долуподписаният (ната)
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
^_/Ч б г 4-w V cl - £г4а-М

(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 ., 
декларира т обс тоятелс тватапот, 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ,, 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

/1
^Заличени обстоятелства

Декларатор: /по чл.2 от 33ЛД



Приложение
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

Долуподписаният(ната) UUbCKMA) F&A {(JU o  (ХМ/О
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

е д а г ; ; ; ; ; ;  а ;  Ш ь .  ^ ; ; ;  J c m x i i ; o j l .
(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):

h t -

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

Ju l .-

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):

 .....................................................    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:

- Й . -

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 ., 
деклариратобстоятелстзатапо т, 1 , 3 , 4 и 5 към31 март2009г ,, 
а пот, 2 -  към 31 март 2008г.

Дата IX  ' / 1 ' W 5
[Заличени обстоятелства 

Деклар )По чл.2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

[трите имена)

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

Долуподписаният(ната) / / cyj p ч  #-
J J .................... i/ "(трите имена)

. ............../4*.trr. k j ^ z f . . T . Z Z .
___________________________.si
(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):

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

ЖЖ
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):

1 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:

£ * = г .

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 ., 
декларира т обс тоятелс тва та по т. 1 ,3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ., 
а пот. 2-  към 31 март 2008г.

Дата £ 0 / S
Заличени обстоятелства

Декларатор: . по чл.2 от 33ЛД

^ 3



Долуподписаният(ната)  ̂^ ^ if-D -&
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
I t  Ах ® {  С? ^  (? ц  .------ /< V r

(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):

  ................................................  Н И . .................................................................................................

Приложение
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

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

......................................................................  -ht^rr-......................................................

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

.........................................................................................(С.<.............................................................

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 обстоятелстватапо т. 1, 3 , 4 и  5 към 31 март 2009 г ., 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

Дата

/7 / 7
Заличени обстоятелства 

Декларатор: .по чл.2 от 33ЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният (ната)
№ите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност: у ?

S JT _  ........ £  ....................................................................

(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):

  .........

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

на конфликт на интереси

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:

Забележа. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г ,, 
декларира т обс тоятелс тва та пот, 1, 3,4 и  5 към 31 мар т 2009 г., 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

Дата

У  ^
Заличени обстоятелства

Декларатор: ---По чл.2 от ЗЗЛД



Долуподписаният (ната)  А  А у  ^  ос М  £  Я  / и
"(трите^ймена) Сд

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

О Q  , Х О  (q 4  V 7 ?

х _
(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):

Приложение
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

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:

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

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

г л  И
Заличени обстоятелства 

Декларатор: По чл.2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният(ната) _ _ j6 / 4 Z a j/ _ _ . . .  _______
& "(трите имена) is

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):

 м & .~ .................... - ......... - ....................................

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

на конфликт на интереси

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):

....................................................................М 4 : ...............................................................................

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

..........................................................................................................  4 .6 . . . ..................................................... - ............................ ..............................................



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

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:

 б (с?_ .........................................................

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 заема т публични длъжнос ти към 31 март 2009 г ., 
декларира т обс тоятелс тва та по т, 1, 3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г ., 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

Дата .12J L

,/7
Заличени обстоятелства 

Декларатор: п0 чл-2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл, 12, т. 2

Долуподписаният(ната) ........
7/ х  i w i e  имена) ///

качеството си на лице, заемащо публична длъж^ст: / у

.  <«Гл. . Т.̂ т. /*A<£i.

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):

&

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 ., 
декларира т обс тоятелс тва та по т. 1, 3, 4 и  5 към 31 мар т 2009 г., 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

//» Заличени обстоятелства
Дата Декларатор: п0 чл 2 от ЗЗЛД



Приложение
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

Долуподписаният(ната) |Ч  Q lL $ _ Q _
'Т' ' 7  Л  "(тР т̂е имена) < 7  7j

качеството си на лице, заемащо^ублична длъш-юст: ^

 q£ _ j u _ е ш .  jlr p i ^ м .  . . . .

.......................9 ,..  и
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ,че:

1. Към датата на избирането /назна11аването-ми-на-длъжносттат-
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:

................................................................... d e - ' ...............................................

Забележка, Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г ,, 
декларират обстоятелствата по т, 1, 3 ,4и5към 31 март 2009 г„ 
а пот. 2 - към 31 март 2008г.

/ ]
Заличени обстоятелства 

Декларатор: по чл.2 от ЗЗЛД

( J y - J  /

Дата / М . Ш . 0 г , 9



t

Приложение
кгьм чл. 12, т. 2

Долуподписаният (ната) I d f t . o u / ju .t s P . .  U e /?_
У  "(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

K A J C 7  'U O  С  - г

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):

Ж .1 .

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

Ш -

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

ж

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 заема т публични длъжнос ти към 31 март 2009 г ,, 
декларира т обс тоятелс тва та по т, 1, 3 ,4  и  5 към 31 мар т 2009 г,, 
а пот, 2-  към 31 март 2008г,

/ ____
 ̂ Заличени обстоятелства

Дата \% Х ( ,J lo  $ 5  f . Декларатор: по чл.2 от ЗЗЛД



Приложение
към чл. 12, т. 2

Долуподписаният(ната)  7 W j .
(трмте имена) // /

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

. . . .  . 9.<ГУ7-.........- U S ......... .............................................................................................................................

(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):

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

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

на конфликт на интереси

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): .

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



......................................................../ А .................................................................

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):

/А

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:

............................................................/ Л ................................................................

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, JЛицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г,, 
декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5към 31 март 2009 г., 
а пот. 2- към 31 март2008г.

. л л j  г  Заличени обстоятелства
Дата . J j f L А4*.С&У.. 1 I Декларатор: По чл.2 от 33ЛД

/



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.)

Долуподписаният(ната). . . . . . . .  
(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):

Приложение
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

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):

::zzz:::z"::":"ẑ gz"zzz:;;::::::""::"::":"zz"z"""z""""zzzz"z";z"""""":::":::z:"""
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:



z z z z z z z z z z ^ "

Приложение
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
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. (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:

z z z z z z z z z i ; ; ; ; ; "

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.

^ Г )
тг Заличени обстоятелства

Дата: ОУ- Декларатор: nQ m 2  QT ЗЗЛд



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.)

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Г\
 LЪ М .Я Ш \Л  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):

 ш ...................................................................................................................

Приложение
към чл. 12, т. 2

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

 В ...<2̂ .................................................................................................................................

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

ZZZZZZZZZtt^ZZZZZIZZZZZZZIZZZZZZZl
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):

z i z t  ::.................................................... .....

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

.....................................................h ......................................................................................................



Приложение
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
кредитора):

Irz:

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.

т т  У /-  / У  0У) /  4 ” г  т т  Заличени обстоятелстваДата: 7 А  • /  7 У  Г.  Декларатор: п0 чп 2 з з л д



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.)

Приложение
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

Долуподписаният(ната)  U
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: . у
..........................& Ж £ .Х /? .Л М ........................................................................

(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):

 .................................................................................................................................................................................... *...........9
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:



Приложение
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
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. (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.

Дата: Jj$ .  /  А  & 0 № > ' Декларатор . Заличени обстоятелства 
’ по чл.2 от ЗЗЛД

7



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.)

/ ^ 9  с з о  .....

Приложение
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

Долуподписаният(ната)
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжнос]
  ........

Ч

:5г:

О

(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):

Ч<

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:



Приложение
към чл. 12, т. 2

 Заличени обстоятелства по чл.2 от ЗЗЛД

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 ™т"т ™ ->ешения:

Заличени обстоятелства

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 арт 2008гг.

по чл.2 от ЗЗЛД

Дата:
Заличени обстоятелства

Декларатор: п0 ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
Ч  /  'иV



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.)

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: S
............................ й р / .ш » .и .и .с .1 .< & ...........................................................................  r f i - ....С ш .с с ^ о о
  ..............

(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):

Приложение
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

т

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

........................................................................Ж ......................................................................................
 ?
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:



Приложение
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
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. (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.

Дата: 0  ^  /  f0  У/  Декларатор: Заличени обстоятелства
по чл.2 от ЗЗЛД



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.)

ДолуподписаН„ят(„ата) А т  .... .......................................................
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

Приложение
КЪМ ЧЛ. 12, Т. 2

 #

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

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

h i

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



Приложение
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
кредитора): Ц

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръг^^ 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 предотвратяващ 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 i/ают 2008 г.

А /  rf
f] 0 r  $ / - /  Заличени обстоятелства

Дата: tOg-V/L- Ц-Г'  Декларатор: П0 ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД


