
ДЕКЛАРАЦИЯ
за несъвместимост по чл. 35, ал.1,т. 1, във връзка с § 2 , ал.1 от Закона за • 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Под п и са н ият/ната .... ...... Li. ......

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност

...... .vhr..U,M:....к е ...<£мА;гая*.с>....1....................

(изписва се заеманата длъжност и търговско дружество, юридическо лице с 
нестопанска цел, административно звено,кметство )

, i

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Д. Не заемам/ааемам ■ друга длъжност, която съгласно Конституцията иди закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

II. Не извършвам/и-зоършвам дейност, която съгласно Конституцията и/|и закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
i

Забележка: Невярното се зачертава

Дата / J 'f  Z/ 1 ДЕКЛАРАТОР:

§ 1, т. 7 от ДР на ЗПКОНПИ:
„Несъвместимост" е заемането на друга длъжност или извършването на дейност, която съгласно 
Конституцията или закон е несъвместима с положението на лицето като заемащо висша публична 
длъжност.
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Стр.1-1/1

Промяна

Вх. № / год.

Име:

ЕГН:

Месторабота:

Длъжност:

Код:

Кмет на кметство

/Попълва се служебно/
Неуспешна ВалидацияКонтролно число:
/Попълва се автоматично/v1.0

Кметство с.Ръжена

Христо Иванов Ванеджиков

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА
 ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2

К П К О Н П И

/Попълва се служебно/
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Декларатор:
                                        /подпис/ Стр.2-1/2

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

Размер на дяловото участие

Дружество Участие

Христо Иванов Ванеджиков

 1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

 1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

 1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
 на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Таблица  № 15

Дружество

Име на декларатора: ЕГН:
/собствено, бащино, фамилно/

Таблица  № 16

Наименование на ЕТ Предмет на дейност

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и 
извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

 1.3. Развивам дейност като едноличен търговец: Таблица  № 17
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Декларатор:
                                        /подпис/ Стр.2-2/2

Христо Иванов ВанеджиковИме на декларатора: ЕГН:
/собствено, бащино, фамилно/

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 
ред
1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

 2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Размер на дяловото участие

Наименование на ЕТ Предмет на дейност

Участие

 2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
 на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

 2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:

 2.3 Развивам дейност като едноличен търговец: Таблица  № 20

Таблица  № 19

Дружество

Дружество

Таблица  № 18
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Декларатор:
                                        /подпис/ Стр.3-1/1

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 
по 

ред
1.

Дата:  г.

Таблица  № 21

Трите имена на лицето, с което е сключен договора Предмет на договора

ЕГН:

Таблица  № 22

29.11.2019г.

/собствено, бащино, фамилно/
Име на декларатора: Христо Иванов Ванеджиков

Трите имена на лицето Област на дейност на свързаните лица

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите 
правомощия или задължения по служба:

IX. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
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