
Приложение  към  чл.12, т.2 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по  чл. 12, т.2 във  връзка  с  чл. 14 от  Закона  за  предотвратяване  и  разкриване  на  
конфликт  на  интереси  

~  
/трите  имена/ 

в  качеството  си  на  лице, заемащо  публична  длъжиост: 
еS ~?L► .К.,.. 	 / ~ G Р 	  

/usnucaa се  шсституцинти  и  заемаrгата  длв:ж~гас~ 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към  датата  на  избирането /назначаването  ми  на  длъжноетта: 
имам  участие  в  следните  търговски  дружества  /посочви  се  името  на  тьрг.овскvто  
дружест( во  и  дялавото  или  акционернотоучастие  на  лицето/: 

развивам  дейноет  като  едноличен  търговец  в  следните  области  /пасочс;а  се  имепzn и  
предм.ет  на  дейнnст/:Lf 

?:'' 	'~}~.~Тгг t~.4~~G" Л-  

съм  управител  или  член  на  орган  на  управление  или  контрол  на  следните  
юридически  лица  с  нестопанска  цел, търговски  дружества  и  коопераиии  

1?1t  

2. Дванадесет  месеца  преди  избиранетоh-газначаването  ми  на  длъжностrа  съм: 

имал/а  участие  в  следните  rьрговеки  дружества  /пvсачви  се  uaaemv на  търг.овскатn 

дружество% 

разв~ивал/ /а  съм  дейност  като  едноличен  търговец  в  следните  области  /пасочва  се  
името  и  предмет  на  дейност/: 	.уΡ 

г ~/ 	
<sl.~ 	  ~ 	 	

Долуподлисаният  /ата/ 
~ 

%v. 



бил/а  съм  управител  или  член  на  орган  на  управление  или  контрол  на  следните  
юридически  лица  с  нес_топанска  иел; търговски  дружества  и  кооперации  , 

(2& 	~QF a 	д~.:^~t1и1G?д.г:~?L~~ 	Z~/✓./ii...Zi'1е?!/ 	~!f'( 	 

..  

3. Имам  еледните  задължения  към  кредитни  или  финансови  институции, както  и  
към  други  лица, на  етойност  над  5000 лв. /посочва  се  размерът  и  видьт  на  
поетото  задьлжение  и  данни  за  яредитора/: 

у -h'  

4. Имам  сключени  договори  с  еднолични  rьрговци  или  юридически  зtииа, които  
биха  се  оказали  облаrодетелствани  от  актовете  или  действията  при  изпълнение  
на  правомощията  и  задълженията  ми  по  елужба  /пvсочват  се  данни  за  
работодателя  или  възложите,чя  и  сферата  на  дейнvст/ 

..~~ :? i. 	 

5. Свързани  с  мен  лица  по  смисъла  на  § 1, т.1 от  допълнителната  разпоредба  на. 

Закона  за  предотвратяване  и  разкриване  на  конфликт  на  интереси, дейносrга  на  
които  би  довелдо  възникванс  на  конфликт  на  интереси, са: 

AG с'r~ ~Gtл~ll~f> ¢'~N~/~'4j!?2.. GSfг .~/6Jl~Ё:✓С.~( 
. ........ р:4:.`` 4 :~j~:~.~1.../'?4:..G-' // 2 ZLiC ,,c~i~1Q: 

6. Друга  информация  за  частен  интерес  /попьлва  се  всяка  друга  информацыя , която  
лицето  сметне  за  необходима /, 

Известна  ми  е  наказателната  отговорност  за  неверни  данни  по  чл. 313 от  
Наказателния  кодекс. 

Дата. / 	'С  tО-(/7 r - 
	 Дскларатор  


