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Приложение № 2
^Декларация за пссьшаСтимост за служители по трудово правоотношение по Кодекса
на труда

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество,
Подписаният/Подписаната...
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(изписват се направлението е Столична община, дирекцията, отделът и заеманата
длъжност )
в качеството ми на лице, задължено по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.
Към
датата
на
подписване
на , настоящата
декларация
1
,-Н"1г.. ??.. Jttb,.
несъвместимост по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Закона за
противодействие на корупцията и . за отнемане на незаконно придобитото имущество
във връзка с чл. 107а,"ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда, тъй като;
3
а)
? друга длъжност и . ^ . . У Л ^ Щ и ! ^
дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с положението ми на
лице, заемащо висша публична длъжност;
4
оказал/а в йерархическа връзка на ръководство
и контррл със съпруг или съпруга, с лице, с което съм във .фактическо съжителство, с
роднина по права линия без ограничения, - по съребрена линия до четвърта степен
включително или по сватовство до четвърта степен включително;
5
в).
^
едноличен търговец, неограничено отговорен
съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган
на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
«
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Не е налице/ е налице
Не заемам/ заемам
3
Не извършвам/ извършвам
4
Не бих/ бих
5
Не съм/ съм
2
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ча)
if 2

6
r). ..-fer.frk?^.
народен представител;
7
д ) . . ; ^ . . .^
,
съветник в Столичния общински съвет;
8
е). ,
ръководна или контролна длъжност на
национално равнище в политическа партия (Тази забрана не се отнася за членовете на
политически кабинети, съветниците и експертите към тях);
9
ж).
като представител на държавата .или
общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно
или общинско участие, в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в
съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на
управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за
10
което
Д^.МЮЩ
възнаграждение.

2. На основание чл. 39 от ЗПКОНПИ при настъпила промяна в декларираните
обстоятелства се задължавам да подам декларация по чл. 35, ал.< 1, т. 3 от ЗПКОНПИ в
едномесечен срок от настъпване на промяната.
Известна ,мй е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.

Дата.

Декларатор:.
I
/

Деклараторът изписва собственоръчно вярното твърдение на съответното
място в декларацията.
Декларацията се подава пред кмета на Столична община в едномесечен срок
от заемането на длъжността.
Декларацията се подава на хартиен и на електронен носител. Декларация,
подадена само на електронен носител, се смята за неподадена, освен когато е
подадена в съответствие със Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по този
закон, не подава нова декларация за несъвместимост, освен ако за новата длъжност
са предвидени различни несъвместимости.
Когато лицето е декларирало наличие на несъвместимост, то • е длъжно в
едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите
действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за
това пред органа по избора или назначаването.
Когато в специален закон е предвидено задължение за подаване на декларация
за несъвместимост от съответните лица преди възникване на трудовото или
служебното правоотношение, същите лица не подават допълнителна декларация за
несъвместимост след възникване на правоотношението.
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Н'е съм/ съм
Не съм/ .съм
8
Не заемащ/ заемам
9
Не участвам/ участвам
10
Не получавам/ получавам
7
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