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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИ
ИНТЕРЕСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕ І КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ОТНОСНО КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ
ПРЕДСТАВЯ СЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕДИ КРАЯ НА ПЪРВАТА МЕСЕЧНА СЕСИЯ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ИЛИ В СРОК ОТ 30 ДНИ ОТ ВСТЪПВАНЕТО В ДЛЪЖНОСТ В ПАРЛАМЕНТА В ХОДА
НА ПАРЛАМЕНТАРЕН МАНДАТ, КАКТО И В СРОК ОТ 30 ДНИ ОТ НАСТЪПВАНЕТО НА ВСЯКА ПРОМЯНА.

Фамилно име: Gabriel

Собствено име: Mariya

Долуподписаният(ата), на своя отговорност и с пълно съзнание за отговорностите си
съгласно Правилника за дейността, включително приложения към него Кодекс за поведение
на членовете на ЕП,

декларирам с настоящото:

А. „Съгласно член 4, параграф 2, буква а) от Кодекса за поведение на членовете на
ЕП декларирам професионалните си дейности през трите години преди поемането на
функциите си в Парламента, както и участието си за същия период в управителни или
надзорни съвети на предприятия, неправителствени организации, асоциации или на други
образувания, притежаващи правосубектност:“

Категории доход 2Професионална дейност или членство 1

1 2 3 4

1. ч.ен на ЕП     

2.     

3.     

4.     

5.     

1 Професионална дейност/членство през трите години преди настоящия парламентарен мандат. Членове на
ЕП, избрани за повече от един пореден мандат, следва да декларират, че през тези три години са били членове
на ЕП.
2 Всеки редовен доход, получаван от членовете на ЕП по всяка от декларираните точки, се включва в една
от следните категории:
1. от 500 EUR до 1000 EUR бруто на месец;
2. от 1001 EUR до 5000 EUR бруто на месец;
3. от 5001 EUR до 10 000 EUR бруто на месец;
4. над 10 000 EUR бруто на месец.
Доходи във валута, различна от евро, се преизчисляват и декларират в евро, като се използва обменният курс,
приложим към датата на подаване на декларацията. Всеки друг доход, получаван от членовете на ЕП по всяка
от декларираните точки, се изчислява на годишна основа, като се разделя на дванадесет и се включва в една
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Б. „Съгласно член 4, параграф 2, буква б) от Кодекса за поведение и член 2 от Мерките по
прилагане на Устава на членовете на ЕП декларирам възнаграждението, което получавам
във връзка с упражняван мандат в друг парламент:“3

Мандат Размер на възнаграждението

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

В. „Съгласно член 4, параграф 2, буква в) от Кодекса за поведение декларирам всяка
редовна дейност, изпълнявана от мен срещу възнаграждение паралелно с упражняването
на мандата ми, независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице:“

Категории доход 2Дейност

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

от горепосочените категории. Ако размерът на редовния или друг доход е под прага на категория 1, т.е. под
500 EUR бруто на месец, или ако декларираната професионална или друга дейност, членство, участие или
партньорство не е срещу възнаграждение, не е необходимо да се посочва категория.
3 В съответствие с член 2 от Мерките по прилагане на Устава на членовете на Европейския парламент (OВ C
159, 13 юли 2009 т., C.1.) е необходимо да се посочи точният размер на възнаграждението.
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Г. „Съгласно член 4, параграф 2, буква г) от Кодекса за поведение декларирам участието
си в управителни или надзорни съвети на предприятия, неправителствени организации,
асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност, или всяка друга
упражнявана от мен външна дейност, независимо дали срещу възнаграждение или не:“

Категории доход 2Членство или дейност

1 2 3 4

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Д. „Съгласно член 4, параграф 2, буква д) от Кодекса за поведение декларирам всяка
временна странична дейност, извършвана от мен срещу възнаграждение (включително
писателска дейност, изнасяне на лекции или предоставяне на експертни услуги), ако
общото възнаграждение надвишава 5 000 EUR за календарна година:“

Категории доход 2Временна дейност, ако общото
възнаграждение надвишава 5000 EUR за
календарна година 1 2 3 4

1. Chef MOE UE 2011 (RDC) X

2.     

3.     

4.     

5.     
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Е. „Съгласно член 4, параграф 2, буква е) от Кодекса за поведение декларирам своето
участие в предприятие или партньорство за случаите, при които е възможно от това да
произтекат политически последици или посоченото участие ми предоставя значително
влияние върху дейността на съответната организация:“

Категории доход 2Участие или
партньорство с
възможни
политически
последици

Участие, което
предоставя
значително влияние 1 2 3 4

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

Ж. Декларирам всяка помощ − във вид на финансови средства, материали или персонал,
която получавам в допълнение към осигуряваните от Парламента средства и която ми се
предоставя във връзка с моята политическа дейност от трети лица, като самоличността на
последните се посочва:

1. във вид на финансови
средства:

(*) предоставена от

2. във вид на персонал:

(*) предоставена от

3. във вид на материали:

(*) предоставена от

(*) Самоличност на съответното(ите) трето(и) лице(а).

З. Декларирам всеки друг финансов интерес, който би могъл да окаже влияние върху
изпълнението на функциите ми на член на ЕП:

Финансов интерес:

1.



5/6 BG

2.

3.

И. Друга допълнителна информация, която желая да предоставя:

Дата: 05/06/2014 Подпис:
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СВЕДЕНИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, СА ПРЕДОСТАВЕНИ
НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ НА СЪОТВЕТНИЯ ЧЛЕН НА
ЕП И ТРЯБВА ДА БЪДАТ АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИ НАСТЪПВАНЕТО НА ВСЯКА
ПРОМЯНА В ПОЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛЕНА НА ЕП В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 4

ОТ КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

Настоящата декларация се публикува на интернет сайта на Парламента.

ИЗПРАТЕТЕ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: Administration-
Deputes@europarl.europa.eu

ПОДПИСАНИЯТ ОРИГИНАЛ СЕ ИЗПРАЩА ВПОСЛЕДСТВИЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
Отдел за административно обслужване на членовете на ЕП4

rue Wiertz, 60
PHS 07B046
B - 1047 BRUSSELS

4 Правна бележка: Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП е контролният орган по защита
на данните по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 (ОВ L 8, 12 януари 2001 г., стр. 1) и по смисъла на
решението на Бюрото от 22 юни 2005 г. за прилагане на същия регламент (ОВ С 308, 6 декември 2005 г., стр.1)


