Образец, утвърден с Решение № 121 /09.03.2018г. на ОИК-Перущица

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал.1, т. 1, във връзка с чл. 36 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Подписаният(ната)	
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност:
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон /Закон за местното самоуправление и местната администрация/ е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.
II. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон /Закон за местното самоуправление и местната администрация/ е несъвместима с положението ми на лице, заемащо висша публична длъжност.
III. Към момента на подаване на настоящата декларация съм в несъвместимост тъй като заемам следната длъжност и/или извършвам следната дейност:
1. Член съм на управителен, надзорен, или контролен съвет, съвет на
директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник,
синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или
общински предприятия
/за общински съветници/

2. 	Заемам длъжност, като общински съветник или подобна длъжност в друга
държава- членка на Европейския съюз





/за общински съветници/

3. Съм едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с Община Перущица , както и с други търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия
/за общински съветници/

4. Не извършвам търговска дейност по смисъла на Търговския закон, не съм
контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски
пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик,
ликвидатор, участвам в надзорни, управителни и контролни органи на
търговски дружества и кооперации
/за кметовете на общини и кметове на райони/
В случай на наличие на несъвместимост, съм информиран/а, че в едномесечен срок от подаване на настоящата декларация следва да предприема необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представя доказателства за това пред ОИК-Перущица като орган по избора.
Дата:	              Декларатор:
Декларацията се подава на хартиен и на електронен носител пред ОИК-Перущица. 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.
Декларацията се подава в едномесечен срок от заемането на длъжността.
При промяна на заеманата длъжност лице, което остава задължено по ЗПКОНПИ, не подава нова декларация
за несъвместимост, освен ако за новата длъжност са предвидени различни несъвместимости.
Задълженото лице  подава  декларацията  в  едномесечен   срок  от  промяна  на  някое  от   декларираните обстоятелства.

