
                                                                            Приложение № 5 (образец) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният(та) ...................................................................................................., 

л.к. № ………………… издадена на: .…………….. от …………………………………….,  

с постоянен адрес ……………………………………………………………………….…………………………….., 

адрес за кореспонденция.....……………………………………………………………………….……………..., 

телефонен номер……………..……………….…, електронен адрес..………..……………..…….………, 

кандидат за участие в конкурс за избор на член на Управителния съвет на 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД         

   

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не заемам/заемам (излишното се зачертава) висша публична длъжност по чл. 6, ал. 

1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на 

община;  

2. Не извършвам/извършвам (излишното се зачертава) търговски сделки от свое или от 

чуждо име, сходни с дейността на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД;  

3. Не съм/съм (излишното се зачертава) съдружник в събирателни, в командитни 

дружества и в дружества с ограничена отговорност, сходни с дейността на 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД;  

4. Не съм/съм (излишното се зачертава) управител или член на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие;  

5. Не съм/съм (излишното се зачертава) управител или член на изпълнителен или 

контролен орган на търговско дружество с държавно участие в капитала или свързано 

лице с управител или член на изпълнителен или контролен орган на търговско 

дружество с държавно участие в капитала;  

6. Не заемам/заемам (излишното се зачертава) професионален пост или отговорна 

длъжност, нямам икономически интереси или делови отношения, пряко или непряко, с 

която и да е друга част от вертикално интегрираното предприятие или с негови 

акционери, притежаващи контролен пакет от акции;  

8. Нямам/имам (излишното се зачертава) интереси или не получавам/получавам 

финансови облаги, пряко или непряко, от която и да е част от вертикално интегрираното 

предприятие. 

9. За период най-малко 6 месеца преди настоящия момент съм/не съм (излишното се 

зачертава) упражнявал управленска или друга подобна дейност във вертикално 

интегрираното предприятие. 

 

Декларирам, че при допускането ми до участие в крайното класиране в конкурса за 

избор на член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД ще отговарям на 

изискванията на чл. 20, ал. 1 от ЗПП и на чл. 81д от Закона за енергетиката. 

 

Дата ..........................                              Декларатор: ......................... 

                             (подпис) 

 


