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ДЕКЛАРАЦИЯ
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(трите имена)

в качеството си на лице, ваемащо публична длъжност;

. ~.:~ис~~~

n~c

лис ( с

)

(изписва се Институиията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на иэбирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните тьрговски дружества (посочва се името на тьрговtкото
дружеrгво iі дяnовото или акционерното участие на лицето):

L С.
а f~

раэ$ивам дейност като е,дноличен тьрговец в следните области (лосочва се името и
предметьт ia дейност):
ИQ \-

Сл&_

сьм управител или члеw на орган на упраеление или контрол на следните
юридичесжи лица с нестопанска иел, rьрговски дружества или кооперации:
\tL

М°- 1L-+ г.~ ~

2. Діэа.іадесет ме.сеца преди датата на избирането /назначаването мw на
длъжноптгi сьм:
имдл(гi) участие в следните търгоsски дружества
(поа~чва се името на тьрговското дружество):
\.,

ме. V.o с.у, с.

разsиЕ~ал(а) дейносr като едноличен тьрговец в следните области (посочва се
името и nре.дметьт на дейност):
Ytie.

М.е U-аС.о.с,.
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Р~

бип(а) уrр~Івитеп или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, тьрговски дружества или кооперации:
V.-о с~ N-

3. Имам сп едните задължения към кредитни или финансови институции, както и
към други лица, на стойност нгд 5000 лв. (посочва се раэмерът и видът на nоетото
задължеЧие и д,анни за кредитора):

\lf•

Мº-

4. Имам rкпючени договори с еднолични rьрговци или юридически лица, които
биха се окаэалн облагодетелствани от актовете или действията при изпъnwение на
правомощияiта и эадълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейносr):
\

ti&- w~ с-:~

5. Свързэни с меи лица по смисьла на § 1, т. 1 от допълнителнаtа раэпоредба на
Закона за прсэдгтвратяеане и раэкриване на конфпикт на интереси, дейностrа wa които
би довела до в 5sникване на конфликт на интересw, са:

б. Друга ичформация за частен интерес (посочва се всяка друга информаиия, която
лицето сметне за необходимо);
t. ~С,~► Сл ~.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося накаsаtелна отгоеорност по ЧЛ. 3]3
от }iакааателннј ссодекс,

Дата:

Декларатор:

