
Приложение  към  tin. 12, т. Z 

дr,rcлАr~aцl rsг  
по  .t;. 12, т. Z tдъв  връзка  с  Тсл . 14 аг  3lкона  за  предотврогг , Da г;r, и  ра.зхр  г ~;г  нг: к:г  

иенфгirг;ст  на  интерес ~г  

.~  Долупсздписак ~тят(на•га), 	;:.:-.. i 	l, ~, f  й  
(грF►тс  г:мена) 

в  tсачест~ото  си  на  лиие. чаемащо  публFкчна  длъ >кнос•г: 
,.~~.~.N.. ~ ................ ........................................................... 

(иsпиева  се  инстхтуцията  и  заема fгата  длъ)г(наст) 
ДБКЛАРРIРАiц, че: 
І . Kъtit дагвта  fra избирането  /sазна=гаването 	на  дrсг,Жнос  гта . 
и,tiгам  уT1астие  в  с.tедните  тvргояски  ,цружества  (ггосочва  се  сгмето  на  търгоsско  n 

друцсество  и  дяпоыото  ttiZи  агсциоuерно•ro участие  на  лиlг,ето): 

раэвЕtвачг  дейност  г<ато  едно,пг-rчетг  rьрrовец  в  еледните  об:гасти  (поеочва  се  цлFе  гб  тл  
предметъ  у  яа  дейност) ; 

съм  упраыитсл  или  член  на  оргак  на  упранление  unu коггтрол  на  cлeднtrre горид.гч _с:си  
пица  е  нсетопанека  цел, търговсrси  дружества  или  коо:тераи  .i: 

2. Двахадесет  месеца  преди  дагата  на  избира fтетn /назначаването  ми  на  цлъхсност:а  еъ : 

ымan(а) участие  в  с;rедните  •rьрговсtги  дружества  
(поеочаа  се  иМето  на  търговсгсото  друхсеетво ): 

.............................................................................................. 	: 
развиваz(а) дейност 	 оGпастсг  оеочDа  се  имL_с  

предпtетъ•т  на  дейност): 

йЕrл(а) управитсл  кли  ч.rп:н  кв  оргян  гга  управ:ге rггrе  или  ггонтро ,т  на  слсдtiитс  
юрид~гчесгси  1г Fгца  с [тс:стопанс tса  рел, търrоясчи  дружестза  тсли  кеогтср rzци:г . 



Э. Llмам  еIтгдните  задъл~конип  гсъм  гсре;дятЕсиi иtnkr фынрнеовт i иггтсти rтуцггЕт, к1к-rј  и  ,~r.м  
други  лииа, Fra стойгFtост  r•r~ад  5000 лв. (посºчва  се  разчг~рьс  и  nицът  i га  поето•го  
зlдъл ~гс~нис  и  даини  за  rгред rагорl): 

4, Иіiaм  сключенн  доrоворн  с  едноличк Fг  rьрговии  unu юрглдическт.r лит.tа, коигі'о  биха  с  
оквsдли  ио'.пдгидг:теiгс rвыни  от  актоввте  Frлrt действтгята  пpFr иэпълнение  на  
прlвомогцията  и  эадъткенията  tиги  по  слу?кба  (посочват  св  данни  за  работоzсателлт  uл.. 
въsлохсителя  и  сферата  на  деFrност): 

„ 
^~. 

5. Свързаязгс  с  мен  лицв  по  смзТсъла  на  I, т. 1 от  допълнителната  разпоредба  на  34ко~.а  
за  продотвратяаане  и  раsкриване  на  rсонфликт  ка  интерес:и, дeйfroerrв  на  ко.rтп  Grт  
довеладn въэннква.riе  на  конфлFпст  на  интерес fг, са; 

6. Друга  информация  за  чястек  интереа  (nосочва  се  вспΡка  другя  ииформацип, кгая •со  
дFгцзто  сметне  за  необходимо): 

в.вв l в.вв lв....~ 

Известко  муt е, че  за  деклари[рани  иеверни  данниr нося  няказlтелна  отговор fтост  nc ~:т • 

313 от  НакаЭателкия  кодекс. 

r 	h О , 	t Дата: - Декларатоn: г = • 
и  


