
ДЕКЛАрАЦ41Я  
па  чп. 12, т.  във  връзка  с  ч,д, 3.4 от  ај gиа  sa nггедс tвnатяваиеr раэрпвАи  а  

}сомдгдtiкХ 
 

на  интеаоси  

Долугхцдпнсаният (,нат~) ли  	а  l L,WкыЕцS 

(трмtе  имена
)
1t 

в  качепвото  си  на  лице, заенащо  пцtinична  дльжгюст: 
+ 

VИ~i4~  э   у~'jв,i`bU Сб~(ь~iИ1'  - 16C4✓.CrIOPi'р  ys~HvlA~H 

(излысва  се  институцг+ята  и  зяеманата  дrгьжнгкг ) 

ДЕКПАРМРАИI, че: 

1. Кьм  датата  на  избиранета  jнлзначаването  ми  на  дльжността : 

имам  учапие  в  спедните  тьрговски  рружесгва  (посочва  се  името  на  тьргоаското  
дружесrво  и  дяповото  или  акционержэто  у++аtгне  на  лицето): 

i~7,J tИу  и   

развивлм  дейност  като  еднопнчен  тt.рговец  в  сnедннте  области  (nоtдчва  се  нмето  и  
предметьт  на  дейност): 

съм  уnравител  или  член  на  oDr'ан  на  цправпенис  ипи  ккжтрол  на  глиЛннrе  
юридмиески  лица  с  нестопанска  исл, тьргавски  дрцжества  или  кодперациы : 

k.~., u ~n.ад  

2. Дванадесет  месеца  преди  датата  на  избирзмето  )иазs+ачаванего  ми  на  
длъжността  сьм: 

имап(а) участие  в  спедиите  nрговски  друмества  

(гххочва  се  името  на  търrnвското  дружество ): 

развивап(а)дейыост  като  едмоличен  тьрговец  в  спедиите  области  (посаива  се  
нмето  и  предметлт  на  дейност} 

i 



; 

бип(д) управитеn или  wен  на  оргам  ма  управление  или  контроп  на  изернте  
юридмчески  пица  с  иестопанска  цел,търrовски  дружества  или  кооперации: 

1tA.tвa~t.t 

З. Имам  сnедните  задьлженма  кvм  кредктми  или  финансови  инстиryции, както  и  
кьн  други  лица, на  стойиост  иад  5400 лв. (посоwва  се  размерът  и  видьт  на  поетото  
задызжеиюе  и  даини  за  кредиrора): 

kA v1 t Vtu1.1  

4. Имгм  ослюЧеии  догооори  с  едмопичии  търговцн  или  юрмдически  лица, които  
бЧха  се  оказали  аблагодетелствани  От  дкТовете  или  дейстанята  npu изпьлиение  на  
правамощияrа  и  задьлжемията  ми  по  спужба  (поtочват  се  дании  за  работодателя  или  
вьзпожнтеля  и  сферата  на  дейилст): 

~КЛ~ Wyt.1  

5. СвързднЧ  с  мен  лица  no сммсьла  на  § 1, r. I ат  догтьлнителнаrВ  ра34торедба  на  
Закона  за  предотВратяване  и  разкриване  на  конфпикт  на  иитереси, дейносгга  на  коитл  
би  довела  до  възникваие  на  конфликт  на  интереси, са: 

к9. ѕел 4  

6, Друга  игирормация  за  частен  интерес  (посочва  се  tияка  друга  инQюрмация, която  
лицето  снетне  за  необходимо): 

Известио  ию  е, че  за  декларирами  неверни  данни  нося  иаказатеnна  отговорноСт  по  , 313. 
от 	 кºдекF. 

ДдТа: 
Д~кллрлтпп  


