по чл. 35, ад. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придодаггото имущество и чл. 160 за обстоятелствата по чл, 153, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи
Долуподписаният (та)......

}.§19432 2 0 7 5 0

___

____

.

_______

(име, презиме, фамипш)
ЕГН

........................ длъжност и месторабота ... СХШМ&ШГ,

■•■.

На основание чл. 160, ал. 1 от Закона за Министерството навътрешните работи (ЗМВР) и чл. 35,
ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОШ1И)/§ 2, ал. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗПКОНТТИ
(подчертайте необходимото)
в качеството ми на лице заемащо висша публична длъжност/служител по § 2, ал, 1, т. 1 от ДР на

зпконпи
(подчертайте необходимото)

Д Е К Л А Р И Р А М , че;
1. не изпълнявам друга държавна служба, освен в случаите, определени в ЗМВР или в друг
закон;
2. не бих се оказал(а) в непосредствена йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, лице. с което сс намирам във фактическо съжителство, роднина по права линия, по
съребрена линия - .до четвърта степен включително, или роднина по сватовство - до втора степен
включително;
3. не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговски дружества,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист* търговски посредник,
ликвидатор или синдик, член на органи на управление или контрол на търговски дружества или
кооперации;
4. не извършвам търговска дейност (Не се смята за търговска дейност притежанието на акции,
участието в приватизацията с приватизационни бонове и в кооперации - със земеделски земи или гори с
възстановено право на собственост);
.
5. не рабЬтя ио трудово правоотношение или по граждански договор, освен за осъществяване на
научна, преподавателска дейност иди упражняване на авторски: права, но ред, определен от министъра
на вътрешните работи;
6. не съм избран(а) за президент, вицепрезидент, народен представител, член на Европейския
парламент от Република България, кмет или общински съветник.
■ ,
Уведомен съм, че в 7-дневен срок от възникване на обстоятелства по чл. 153, ал. 1 и/или 3 от
ЗМВР съм дл ьжен да подам декларация.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата на деклариране , |В . . ^ . 2 0 1 О т .

ДЕКЛАРАТОР: /п /

