
Приложеняе  r.ълг  чл. i2, т. 2 

ДЕКЛДРАЦ1г1Я  
пл  чл, 12, г. ? nъв  аръэка  счп. 14 ит  Эикоид  за  предотвритпвяне  гг  разкри rэане  на  

конфлтгкт  на  ггктересгг  

, 	~;  
Долуподпы  спнтгят(нд t~)......1~~~~~.~...~; 	 
( грЕгтС  ныена)  

е: 	ст~ 	эае  акцорубличиа  длъжност: 	/ / 

јгiзптгсва  се  инсти 	mYt и  за~пнята  дть~ко 	~~ 	 ~. 
ДЕКЛАРFIРАМ, че: 
І . Кълг  дптпта  на  кзбирпнето  /назначаванвто  ми  на  длъжиостга: 
тгмалг  участне  в  следните  rьрговскн  дружества  (посочва  се  сгыето  на  търговското  
друзкество  и  дяловото  ггтт  акцтrонерното  участие  на  лицето): 

развивам  дейност  кято  еднолинен  тьргавец  в  с,леднтгте  областн  (посочва  се  тпгето  и  
предгетъу  на  дейност): 

	 ►  
съм  управител  илн  чпен  на  орган  на  управление  нли  контрол  на  следнхтв  юрндFiчески  
лицд  с  кестопанска  цсл, тьрговскп  дружества  хли  коопердции: 

2. Дванадесет  тrесеца  преди  датата  на  иэбиракето  /назначаването  лли  на  длъ;кността  съм: 
ггмал(а) учаетие  в  еледнхте  тьрговски  дружества  
(по 	геп  се  иыето  на  търrовскато  дру,кество): 

зазвивап(а) дейност  като  едноличен  тьрговец  в  следнхте  о6ласттт  (посочва  се  иметл  гг  
средметьт  на  дст'tност): 

,г  

, 
;т(а) упрпеспел  ггли  ч:гс;н  на  орган  гга  управrn:нгге  Егли  гroнтрол  на  сл~днггт~ 

сгдтг=recrut rгггца  е  нестоппнека  цг:л, тдрroвскн ,lру;rсестоа  тиги  кооперацнсг  



3. G1.~ic;ч  с.гrдt гігтс  задъ.-г:ке tгггл  към  г<рс;дггТп t г  сгап  фггндЕгсоагг  ггнсгнтуг l г iн, иакта  tf гсь.~i 

_срупг .гсп t.т, на  сгойггист  ггод  ООО :та. (nасоцвl сс  ра_элгерыг  ir nид•ьr гга  пос;тото  
г ,гг, л 	ыгs ;г~ и/длннгг  эа  иреднтарп): 

_ 	,в/ .в•ЧiJ . 	: ry 	, Т~вИ 	

{ 	li ^ </ 	 / ~ ~/'~J 	 Gf ✓С 	(/ / {// ~ . 	~ 1 . 
,....У.•• •.в • .~ 	~.f.~I' ~ ~в • в.в~ 	! (  

~.~ 

4, Iлгºм  сключенн  договорг t с  еднолнчнн  тьрговцн  гглю  юридическс t тггсл, конт~о  йнха  се  
иказдли  ийлпгодrгrliс•сванн  от  актовете  нnи  дсttствггята  прн  нзпьлненне  на  
г rрдаоыгощнятгl гг  задълженнята  мн  по  слу;кба  (поеочват  со  дднни  зд  работодателя  нлн  
възло )китсля  и  сферята  нп  дейност): 

   

1j" 

  

     

      

Ѕ. Свързnнн  с  ыген  лиця  по  смнсыга  на  1, т. 1 от  допытннтелндта  разпоредбд  на  Закона  
зп  предотаратявпне  н  рвзкрггваыв  на  конфликт  на  uwrepecu, дейностга  на  които  бк  
довела  до  аъзнипвяые  на  хонфлпит  на  интересн, са: 

б. Друrа  информацня  эп  частен  интерсс  (посочва  со  всяха  друга  ннформацтrs, коsгго  
лицсто  сугетне  эя  необходтгмо)t 

6lзвестно  мк  е, че  эп  декпарнрпни  неверни  дяннн  нося  наказателна  отговорност  по  чл. 
313 от  Нпказятелния  кодекс. 

Декларатор ~ 


