ъ,и чл. 12, т. 2
Приложенне т.
ДЕКЛАРАЦиЯ
във
оръэка
с
чл.
14
ит Эгiкона за предотврЕiтяване и разкрггоанс: на
ч~t.
12,
г.
?
по
конфликт на интересп
~
/i
~
- сС!'!1.`l~j'r ~7
Долуподписпният(ната)..,li~a/~f~~т
(~срнтс:нмгеип)
в качсктвспо сн на лнце,зае,}іащо публична длъжност:

(изпнева се ннетятуцfrята и эаеманnта длъжност)
ДЕКЛАРLiРАМ,че:
1. Към датата на избирането /назначаванвто мн на длъжността:
иыiам учдстне в следните търговскн дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото rrme вкцттонорното участие на лицето):
ж
,.

бет като едноличен rьрговец в епеднтrrе облаетн (посочва се името и
развнвам дейt~
предаметьуна дейност):

съм управител илн член на орган на управление или контрол на следните юридически
пица с иестопанска цел,тьрговски дружества нли каопервцни:

—?
2. Дванадесет месеца предн датата на нэбирането /назначаването мк на длъжността съм:
сгмял(а) учпетне в еледните тьрговскн дружества
-(посочва се името на търговското дру:кество):

,
разаивап(а) дейност като еднолнчен търrовец в следнитв области (посочва се името и
предМетьт на дсf'tноет):
.

1. в . . . вв

йггл(а) упраегпсп crлFr чПен на орган гга управЈтснсге н.эн контрол на слодшiто
Елридичсски лггца с нсстопанска цел, търгоесксt,хру%ксства нлtг кооперяцгггt:

3. 6l~гпtiг с:гr.цмтгте зnдъ:nк. юсся гпг iсреЦтгтсгтс ссап фннинсоон нис rогтугсг tп, иlспс, сс иь~г
.tpyrcc: ггсс tгт, ua сгойтtисг rгид 5000 ло. (писочеп сс pi>а;ыс:рЪс ct асtдът гга пос;тото
дълягсны c u nauuіі зa tсреднтора):
2

~....»--------4. Иh1дм сключенн договорн с едколкчнуг тьрговци плн юридичеекн ттцст, копто Gfгxa се
окиздан ийлагодсгrгtствннн ит актоеете iтли деttствсtятп прн нзпълнrннв на
прдвомосцията н задълженняттlми по слуrnбд (пасочват св ддннн зв рдботодатсля илн
възложителя н сфердта на дейност):
--,
(.ьввг.
вь ~ Г1
вбiв

Ѕ. Свързднн с ыен тгцс► по сьrnсъла на § 1, т. 1 отдопълнirгелната рсапоредбд на Здконд
зя предогвратявдне н разкрЕtвднв на конфликт на иНтереси,дейносттtl на конто Gн
довела до възннквяне на конфлnкт на интересн,са:
~
l~

6. Друrа информацня За частен тiнтерес (посочва св всяка друга пнформацня,която
лицсrо аrкетяе эа необходтrnrо):

~.«--

-.

Бlзвестно мк е, че зд деилпрнрt►нк невернн ддннтr нося нsказателна отговорност по чл.
31 3 от Нпказдтелння кодекс.
дата:

~ ,?3
~i~ А

.

деклвратор:

