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ПРИЛОЖЕНИЕ JVo 1
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12 х. 1 от ЗПУКИ

Долуподписаният/ата...1/Аг.. '. . ^ Я 1 : r **
....................................
на длъжност..:^.;.v.ÄAtA.^...i.xA’k^?Y.<................в отдел И ^йф л.Ш Л .Ь в^Ш Ш к^£..^/2/ЗО ^у. tt& 5>Afo
към дирекция .L
&Clbi.Qxlld$i,..... ............................................................при РЗИ - Шумен

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията, Закона за здравето или
друт закон е несъвместима със служебното ми положение,
Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираното
обстоятелство да уведомя директора на РЗИ - Шумен, чрез подаване на нова
декларация.

ДЕКЛАРАЦ
и установяване на
)

по чл. 12, t . 2 във връзка c чл. 14 от Закона за
конфликт на интереси
Д о л у п о д п и с а н и я т ( н а т а ) .1

.. .i7\ .u l/k'L iV .............................

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
.....

%Q.

..ж ..М Ъ J iL U J ^ :U .)■ '•••

......... . .

Ü.&44..:P^

(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

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

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:
и& .

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):
н 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:

3. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г„ в сила от 31.03.2009 г.) 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. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.) Имам сключени договори със
следните лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните в кръга на
правомощията или задълженията ми по служба решения ■

... U iL..................

5. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 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 интепеси.
..........................................................................................................

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по тЛ , 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2-към 31 март 2008 г.
6. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.)
...............................................................................................

Дата: ^
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Тази декларация е подписана саморъчно, като графичният знак на подписа й се пази само в
администрацията, а документа има закрити юни, защото се обявява на интернет страницата
при условията на чл.17, ал.2 от ЗПУКИ при спазване на изискванията на Закопа за защита на
личните данни.

