Прилсгмсггис к>,Ч г.г . 12, r. 2
ДЕКЛАРДЦF(Я
no чл. 12. т. 3 във връзка с чл. 1 1 аг Закона за прсдитвра rsгване п ризкрнвпнс: гэи
кинфликт на интереси

Дагryггидписаният(ната).~~
(трите имена)
л
в, к
~ ~двото си на лицс , засмащо ~~~~~

/~f fff' ~ • •

~г<а~~~е
~

(изписва с институц ята и засманата длъжнист)
ДЕКЛАРHРАМ, чс:
І . Към датата на избиракето iназначаването ги на длъжнос rrа:
имам участие в следните тьрговски дружества (посочва се името на тьрговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

;
развивам дейност като едноличен rьрговец в следните области (писочва се иыето и
предметът на дейност):

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лнца с нестопанска цел, тьрговски дружества или кооперации:

2. Дванадесет hreceцa преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните тьрговски дру;кества
(посочва се името на тьрговското дружество):

,.

.

развивал(а) дейност като едноличен търговец в с.-гедните ийласти (пасочва сс; иЧетU и
предыетьт на дейност):

бил(а) управител и:ти член на орган на управлсние unu кон грол на с,iсднггrс
юридичсски аица с нестопанска цел, гьрговски дружсства или кооперацни:

~е ~i_*, 1u,ta

3. 41мам слсдните задължсния къ.Ч крсдггтгiн и,iи финансиыи инсгiгтуции, както ii
други ,tица. на стойност над з000 лв. (посочва се разsiсрът п виДът пи iг OстOтO
задъл;кение и данни за крсднтора):

4. Имам сключени ,з(оговори с еднолични тьрговци илн юридически лица, киито онпа сс
оказanи ойлагодетелствани от актовете или дсйствията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодатсля і-uui
възложителя и сферата на дейност):

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на коыто Gи
довела до възникване на конфликт на интереси, са:

~xra~
б. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
лнцето сметне за необходимо):

Известно 1iи е, че за декларирани невернн данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: ,

QE, аГ 2 7 1'

Декпаратор:

