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ДЕ1Сr7АР11РАЛ1: 

Към  дата  ~9 06. 	са  налнч t[и/не  са  гtалпЧг t г t~ (еярното  се  nодvертггио ) 

обстоятелствата  по  чл. 107а, ал. 1 от  Кодекса  на  труда  (cnvжrenreлu по  пгрудnви  
правоотно tиения) / чл.7, ал.2 от  Закона  за  държавнз tя  слу,кител  (с,гужгипели  по  
служебни  правооіпношения ): 

1. Иерархическа  връзка  на  ръководство  и  контрол  еъе  съпруг  згли  съпруга, c 

лице, е  което  е  във  фактическо  съжителство , роднггна  по  права  лнния  без  ограгпт =тенггя , 

по  съребрена  линня  до  четвърта  степен  вкltгочит  елгго  итг  по  сватовство  до  четвърта  
степен  включително 	  

2. Едноличен  гърговсц , т-гсограпгглсгго  отговорен  съдр}r.кник  в  тьрrовско  
дружество , управитеп , тьрговск t г  пълг tо~гощггггк , тьрговски  предетавг tтел, прокурггст , 

rьрговскн  посредннк , лг tквидатор  илг t сгг fгдггк, =иtен  Ега  орг  ан  на  управлегггге  г tлгг  
контрол  на  тьрговско  дру,ксство  илгг  кооперацггя 	 

3. Народен  представг tтел 	  

4. Съветник  в  общинск zг  съвет  — сацо  за  съответната  обгцггггска  
адtiигнистрацггя 	 .ге 	  

5. Заеыане  на  ръководна  нли  контролгга  длъжност  tга  наttноналг iо  равггзггце  в  
полггтнческа  лартггя , без  членовете  tta тгол rгтпч~скгг  каби tгети , съвет tгнците  сг  експсртптс  
kbM тsпс 	  

	

б, Работи  по  трудово  правоотгго vгсгг 4 г 	освсг t като  препот.t1ватсл  във  гзггспгс  
уttсбно  заведенггс 	  
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