
ДЕКЛАРАЦИЯ  

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

конфликт  на  интереси  

Долуподписаният 	 ВАЛЕНТИН 	МОДЕВ 	в  качеството  си  на  лице, заемащо  публична  
длъжност 	ИЗВЪНРЕДЕН  И  ПЪЛНОМОЩЕН  ПОСЛАНИК  НА  РЕПУБЛИКА  6ЪЛГАРИЯ  В  
МЕКСИКАНСКИТЕ  СЪЕДИНЕНИ  ЩАТt4 ,,...... 

ДЕКЛАРИРАМ , че: 

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

развивам  дейност  като  едноличен  тьрговец  в  следните  области  (посочва  се  името  и  предметьт  на  
дейност ): 	  НЕ 	 ; 

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

2.Дванадесет  месеца  преди  датата  на  избирането  /назначаването  ми  на  длъжността  съм: имал (а ) 

участие  в  следните  тьрговски  дружества  (посочва  се  името  на  търговското  дружество ): 

	  НЕ 	  

развивап (а) дейност  като  едноличен  тьрговец  в  следните  области  (посочва  се  името  и  предметьт  
на  дейност ): 	  НЕ 	  

бип (а ) управитеп  или  член  на  орган  на  управление  или  контрол  на  следните  юридически  лица  с  
нестопанска  цеп, тьрговски  дружества  или  кооперации : 	  НЕ 	  

3. Имам  следните  задължения  към  кредитни  или  финансови  инстиryции, както  и  към  други  лица , 

на  стойност  над  5000 лв. (посочва  се  размерът  и  видът  на  поетото  задъпжение  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  спужба  решения : 

	  НЕ 	  

5. Имам  частен  интерес  към  дейността  на  следните  свързани  с  мен  лица  по  смисъла  на  § 1, т. 1 от  

допъпнителната  разпоредба  на  Закона  за  предотвратяване  и  разкриване  нг  .онфликт  на  интереси : 

	  НЕ 	  

Дата  11.08.2017 г . 

tiA11EHTИH МОДЕВ  


