
ПрЕiложенис  к•т,и  чл. 12, г. Z 

ДЕКЛАРДЦиЯ   
по  чл, ! 2, г. 2 вьв  връзка  счл. 14 от  Закона  за  nредотвратя sане  и  разкриване  на  

конфлнкт  на  ннтереси  

ДолуподпЕiсаният(ната).. 	  
( грfггс  нмена) 
в  /ачуΡ,ес~jвото  сн  на  лице, заеvма~,щ̀о  пуйлична  длъжност: 

~rl, Jh f 	'Уи  Ë~iX ~и'~ С  ^'К   
(изписва  се  ннституцията  и  заеманата  длъжндст) 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 
І . Към  датата  на  избирането  /назначаването  ми  на  длъжнос•rra: 
имам  участие  в  следните  търговски  дружества  (посочва  се  името  на  търговското  
дружество  и  дяловото  или  акцнонерното  участие  на  лицето): 

вс~м  
~ 

	  ; 
развивам  дейност  като  едноличен  търговец  в  следните  облаети  (посочва  се  иtiсето  и  
предметъ  у  на  дейност): 

	  ; 
съм  управител  или  член  на  орган  на  управление  ипи  контрол  на  следните  юридически  
лицn с  нестопанска  цел, търговски  дружества  или  кооперации: 

2. Дванадесет  месеца  преди  датата  на  избирането  /назначаването  ми  на  длъжността  съм: 
иугал(а) участие  в  следните  търговски  дружества  
(посочва  се  името  на  rьрговекото  дружество): 

, 
развивап(а) дейност  като  едноnичен  търговец  в  следните  области  (посочва  се  името  ct 
предметът  на  дейност): 

~ 

, 
йЕi:г(п) управитил  или  ч:п;н  ка  орган  rта  управ,tснЕtе  апи  кинтрол  на  слсднитс  
юри;:tг tчески  лЕгца  е  нестипаFгека  цел, търговскс t дружества  и:пг  коопс:раг[Еги: 



3. 61~iпм  с:.гсдг tнтс  зn;дь.•гхitиЕгя  кvм  крс:,t4гггггг  гг;ггг  фггнансовгг  гпгстнтуг .сгггг , както  и  кьм  
tру rгг  .гыцa. гга  стойггист  иад  5000 :тв. (ггисочвп  сс  раз г̀еръг  гг  nи;rьт  ггa nocто ro 

зnдължсг-гнс; гг  ,tанни  за  кредитира ): 
~ 

-t. ИNгам  сключени  догаsори  с  еднолични  търговци  или  юридически  лигса, които  бнха  се  
иказали  иб:гяrодt ге.iс  гвани  ит  актовете  или  дсFгствиятя  при  изпълкение  на  
гтравомошията  и  задълженията  ми  по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  
вьзложителя  и  сферата  на  дейност): 

	 , 

5. Свързани  с  ыtен  лица  по  смисъла  на  § 1, т. 1 от  допълнителнага  разпоредба  на  Закона  
за  предотвратяване  и  разкр Fгване  на  конфликт  на  интереси , дейността  на  които  би  
довела  до  възникване  на  конфликт  на  интереси, са: 

~ 

6. Друга  информация  за  частен  интерес  (посочва  се  всяка  друга  Егнформацдгя , >;оито  
лицето  сиетне  за  необходимо ): 

Hзаестно  ми  е, че  за  декларирпни  неверни  :tаг iнгг  г tося  наказателна  отгоаорнис  г  пh . 

313 ит  Наказателния  кодекс. 

Дата: 	 Декларатор : 


