При.гожснгге ,.ъ.~г чЛ. 12, Г. 2

;:jLKЛr\I'ЛЦИN
пс) ЧЈt.

12. г. ? гз ьв орvзка ечл. l і ит :3Liкона за предотврятхвnне и рlакрсглцне і{а
конфлfгкт на интерr:сгг

ДUЛУПUДПнС1НиЯТ(НаТА)l1г •i4.4гі

~
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GI д.о ~CL

( Ср6Гiс HмeH1)

в кансството cu јіa лтще, эаеыгащо публиггна длъжност:
.~дг~z
(изпнсва Ее институиията 1;t заеманатдлъ)кност)
ДЕКЛАРГ.[РАМ, че:
1. Към датата на иэбирането /назначавянето ми на длъжността:
имам участне в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

,
развсгвам дейноет кято едноличен търговец в еледните облаети (посочва се ипге го ri
rгред~теrьуна дейност):

съм упрааител нли чпен на орган на управление или контрол на следните юриднческн
nица е нестопанека цел, търговеки дружества нли кооперяцни:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаванета ыи на ,х.гъ>кността съм:
ггмал(а) учтгстие в следните rьрговски дружества
-rосочея се името на търговското дружество):

ра.звивал(а) дейност като еднолнtтен търговец в следните сзйластсг (ггосо1r ва сс
предметът на деFrност):

1

йггп(а) упраеитс:л Еии ц;п:н гга оргlн rra уnряв,и;нсге Ег:rи контро.-г на слоднигтс
юридгіческст лниа c нс:стопанска цел, търговскн ,lру-кеетгза илгг коопераицигг:

2clA.

гетг> г t

3. 6-1лг.глt с,гсдtгггте згтдь:г,ксггггя гсъм кре:сггтгггг гг.tггфнЕ►пг•гсоагг ггггсгитуг lnгг. ксгктс ;г і
.tpyг rr.г rt ► t.i, гга croFirrucr ггаид 5000 aa. ( пстсоцаа сс: р:имс:рьс H пп,:с&г ггсг гтсзcrи rо
;сгдьлассннсг гг .tакни за гсредитира):

г

t. bl~гам ек;тючснн догоыари с еднолнчни търговцгг гиtи юрtгдttчсеии тпкп, коггrо бмх;i се
оказдли о5лагоцс•гr~гL гвани ит lктовете или дс€tствнята rгри ►гзпълнrtгне на
nравомоецията н задълженията ми по елужба (поеочват се ,данни за работодателя гг,гиг
в ьзло)китс:ля и сферата на цейг►ост):

.'z4 rGL
5. Свързани с мен лнца по смисъла на § 1, т. 1 ог допълнителната рязпоредба на Закона
зкриване на конфликт на интереси, цейiносТта на които Gst
за предотвратяване и ргi
довела до възниквяне на конфликт на интереси, са:

б. Друга информаиия за чтдетен интерес (посочва се всяка lруга сгнформацfгя, кОятО
лицето сметне за необходтгмо):

Fiзвестно ;rги е, че за декларирггни неверни донни нося ннка_зателна отговирносr по цл.
313 от Наказателния кодеке.
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