Приложение

кТ,м чп. 12, т. ?

ДЕКJIАУАЦИЯ
по ч.и. 12, г. 2 въп връзка с чл. 14 от 3ыкина за предотвратяване и усгаЕювявынс иа
конфликт на иsrересн
(Йзм. — ДB, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
Долуподписания•г(на•га)
(трите имена) /
в качес•гвото си на лице, заемащо пубпична дпъжност: ~, ~?/~ ~~
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(изгiис

е институцията и заеманата длъжност)

ДЕКJIАРИРАМ, чс:
I. Към датата на изfiиранего /назначаването ми на д.
тъжносrга:
имам участие в следни•ге търrовеки цружества (rюсочва се име•го г iа тт~рговското цружестно
и дяловото или акционсрното участие на лицето):

4r2c еТZt.е

разиивам дейиосr като еднопииегг rьрrонец в следни•ге облас•rи (ггосочва се име•г•о и
предметът на дейност),
:/

!

;

съм упраиител или член на орган на управление или коктрол на следните юридически лицз
с нестопанска цел, rьрговски дружества или кооперации:
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2. Днаиадесег мссс:ца преди датз•га на избираието /назначаиаг-гето ми на гbпъжгroс•rra съм:
имал(а) учзстие в следниrе търговски дружества
(иосачва с ~и
Л
,ието на •гърrовского дружес:rво):
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разнивааг(а) дейгэост каго е;.tноличегi тг,рговеiа в следните области (посочиа се името и
предметът на дейност):
.
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;
бил(а) уrіранигел ипи чпен гга оргагг ига управление или конгрол на еледни•п; юриi.сически
д
или кооперации:
лица с нес~~нск•д~ ~, тьргnвски~Lружес•гва
,
~} ~

Приложение
към чл. 12, т. ?
3. Имам следнитс задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лиi.4а, на сгайtюсг г taд 5000 Jтв. (rtосачна се размерът и видъ•r на поетото задължение и
КредиТUра):
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4. Имцм скЈiючени договори със следttите лица, кnитn извършват дейност в области,
свързнни с вземttните в кръга на правомощията или задължени kта ми по служба решения:
1~.lL
2 с~'Ff~-. ~tsэ а`v "Gp c;~''?G•~

5. (Изм. — ДВ, fip. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Ймам частен интерсс към дейностгга
на следиите снързагги с мен јтица по смисъла на § 1, т. 1 от дипvлrгителната разпоредба i-ra
Закона за пре отвратяване и~
станивяване на конфликт на интереси:

~--~~

3абележка. Лицата, коитл заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
гвага tro т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2- към 31 март 2008 г.
иGсгонге:.wк;
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Декnаратор:

