
ДСКЛАРА.Ц 1i Я  
по  чл. 12, т. 1 от  Закогга  за  предотвратпване  гг  рлзгсриране  па  киггфлэгс: г  гг :э  

ггнтсресг t 
(nипълва  се  ом  служители  no мрJ-доеа  шЛи  слу.жеа',го  прапvопг,юиіет,е ) 

Долуподписани stт(ката) ОР4.  w Т,ДI~~ QгfLO, 

(nnpume ииен`_~~f 

 

 

в  кзчеството  си  на  лице, заемащо  публнчна  длъжггост : 

,%uzcNucu7~C~г~ ~ d1i_ ~,~ыиiЈ 2.~2с° /осОи~и. ~ ~  (~< ,~7rг~с. ~ /% r.... 
(иэ»исоо  се  инсти»учияма  и  эаеманата  алъжност ) 

дЕкЛлРиРАЛ1: 

Към  дата  ,!.  ( 	--Ets-fнtипsrhte са  налэtЧПЯ  (вярнато  се  

обстоятелетвата  по  чл. 107а, ал. 1 от  Кодекса  на  rруда  (с.zужггте.тгі  ,го  mp.orrr 
правоотношения ) l чл.7, ал,2 от  Закона  за  дър>каания  слу,,кител  (служг>> Іrr ,rv 
служебни  nравооiпношения ): 

1. Йерархическа  връэгса  на  ръководство  гг  когэтрол  съе  съпруг  гглэг  сьпр,rз, r. 

лнце, с  което  е  във  фактическо  съжителство , роднина  по  права  линггя  без  оrр:знггчеггия , 

по  еъребрена  линиsr до  четвърта  етепен  в tслючително  или  по  сватовство  до  чегч ~рrз  
степен  включително 	  

2. Едноличен  тьрговец, fгеотраничено  отговорен  съдружггик  в  т  ьрrnзс > о  
дружество , управител , търговски  пълномощник , търговски  представител , прокуР:гс r. 
тьрговски  посреднхк, лпквтщатор  илсг  синдггк , член  на  opraFt на  управлсЕ r ог  t;nt 
контрол  на  тьрговско  дру,кество  или  кооперацггя 	  

3. Народен  представ tпел 	 

4. Съветник  в  обгг;tгнскlг  еъвет  — сапео  за  съответната  ntiш r rг cк ~ 

адмsгнистрация   	 ~  

5. Заемане  на  ръководна  или  конtролна  длыкност  на  национално  рs нгг ,>;: ; 

политичеека  партпя , без  членоаете  на  попитггчесгсх  кабинетг t, еъветнлц fгте  гг  еF сп: ртггтс; 
към  тsvc 	 / 	  

6. работи  по  трудово  правоотношентге , освсн  като  преподавател  в~•з  нггсш ~ 

учебнозаведение 	  

Известг tо  ми  е, це  эа  дегсларггрансг  гсеверпг t дакнгг  нося  накязателпа  отrоя  i і c : г  
no чл. 3 13 от  Наказателнг tя  кодекс . 

г1:гг -1: Л. DG .i.f9 Г'. ,i. 
(Л  !(111'~'~?', 


