Прнложение

към чл. 12, т. ?

ДЕКЛ.АРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 sъв връзка с чл. 14 от Законд за предотвратяване и установяване на
копфлнкт на нитереси
(Изм. - ДВ, ор. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
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в качството си
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(изписва се инститvциита и заеманата длъжносТ)
ДЕКЛА.РИРАМ, че:
І . Към датата на избирането /нааначаването мм на д.лъжносrrа:
имам участие в следните тьрговски дружества (посочва се името на rьрговското дрvжество
и дн,зовото или акционерното участие на лиието):

развивам дейност като едно.гичен rьрговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):

г.
съм упрааите,л или член на орган на } правление и:ги контрол на следните юридически лиц4г
с нестопанска це_гг. търговски дрvжествя u:nt каопсрации:
~-~--~.'~
•г-'''~-

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването лiи на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(посочва се името на търговското цружество):

7~

`

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните ойласrи (посочва се името гг
предметът на дейност):

бил(а)ti правител или член на орган на управление или контрол на следнвте юридически
лица с нестопаиска цел,търговски дрvжества или кооперации:

д

}

пркпоженн.в

към чд. 12, т. 2
3, Имам с,педните задължения към кредитни или финансави инстит~ ции, както и към дlnгiг
лица, на стойност над 500() ,iв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и
кредитора):
----,

'L-__

4

--,,
4. Имам сключени договори със следните лица, кºито извършват дейност в области,
свързани с вземаните в кръга на правомащинта или задълженията ми по сдужба решении;
~-

5. (Изм. — ДВ, бр, 38 от 2()12 г., в cuna от 1.07.2(11Z г.) Имам частен интерес към дейносrга
на следните свързани с мен лииа по смисъ:tа на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотаратнване и устанивнване на конф.пикт на интереси:

~
Забе.пе•аска. Лицата, които заемат nti а.пични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятепствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т, 2- към 31 март 2008 г.

Декларатор:

Дата:

:

`~.

