
дсклАР nц Fi я  
по  чл. 12, т. 1 от  Закона  зи  предотвратявагге  гг  разгсривагге  гга  клпфли rп  на  

rrrrrcpccrr 
(поnъ.таа  се  от  с.т)(ггтг.ти  пп  птрудогtv гстгг  сЛt;жсGио  правооnгггогисние ) 

f~. . 

(трите  гtиена) 

в  качеството  сн  на  лице, засл rащо  публич lга  длъмност: 

1 	rr iG-I с, ,м. д~ ~~>G s: Zt С%! ь2 	7.1) 
	с~ -_'t;:, /" 

/ 	
(изписва  се  инстиnту•r{ги+та  и  зпс+гпиата  J.тьжrгост) 

ДEKЛAPI1PA.itit: 

~2 .~~-~~ ,. 
Към  дата  	  еа  rгаличпн /гге  еа  xanitч irrf (вярнотп  се  подчертпвп ) 

обстоятелствата  по  чл. 107а, ал. 1 от  Кодекса  на  труда  (с,тужгипе.ти  по  трудов rг  
правоотношения ) / чл.7, ал.2 от  Закона  за  държавнггя  слукител  (с,тужите,тгг  пп  
служебни  правоотношения ): 

1. Йерархичсска  връзка  на  ръководство  сг  контрол  със  съпруг  rгли  съпруга , с  
лице, с  което  е  във  факrическо  съжтiтелство , родн rrка  по  права  линня  без  огранггчения , 
по  съребрена  линтrя  до  четвърта  степен  вкЛючително  игли  по  сватовство  до  четвърта  
степен  вклrочтrтелно 	  

2. Едноличегг  търговеи , неогранцчено  отговорен  съдрулсник  в  тър rовско  
дружество , управител , търговекгг  пъл rгоlюгrигпк, търговеки  представител , ►грокурпст , 
търговски  посредник , лrгкв rгдатор  rtли  сггнд rгк, член  на  орган  на  управленг rе  иlгг r 
контрол  на  rьрговско  дру,ксство  илп  коопераиия 	  

3. Народен  представ rгтел 	  

4. Съветнд tк  в  oбщrrrrcкrt съвет  — caмo за  съответната  
администрация 	  

o6utrrrtcкa 

5. Заелгане  на  ръководна  илrt контролна  длъжност  на  rгац rгонално  
политическа  парт rцr, без  члековете  на  пол rгт rгческтг  кабинет rг , съветг►иц rгте  rr 
КЪм  ТЯХ  

равн rиис  в  
експсртггтс  

б, Pa6oтrr по  трудово  правоотнои►еггие , осве rг  като  г rреподавател  във  яггспге  
учеб rго  заведекие 	  

1'iзвсстно  лги  е, че  за  пскларггрангг  ггсвсрпи  д:зггнп  rrocя  ггаказатслгга  отго <корггос  г  
по  чл. 313 от  Наг:азатслн rгя  ко;[скс. 

ДОлуПОДПИСSН  rtЯT(LаТ ) 	  
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