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дЕклЛРHРлм, че:
l. Към датата на изbирането /назначаванато ыи на длъжностга:
имам участие в следните тьрговски дружества (посочва се ымето на тьрговското
дружество и дяловото или акционерното уцастие на лицето):

;
развнвам дейноет като едноличен гьрговец в следните области (посочва се tгмето ы
предметьт на дейност):

~
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юрыдычески
лица с нестопанска цел, тьрговски дружества ылн кооперации:

Z. Дванадесет tireceцa преди датата на нзnирането /назначаването ми на длъ:кността съм:
имал(а) участие в следните търгоески дружества
(посочва се името на тьрговското дружество):

,
развивan(а) дейност като еднаiнчен тьрговец в следннте иGлl
сп► (посочв,г сс; г►ис г н
гtредме'гът на дc:litrocт):
i~-- ~--

йrrr►(а) управител гг.зи incu на оргnн на упраелсгп►е unu когггрол ua с.►с.tннгс
гг рг► ь►чс:скы :tыца с ггс:стпанска цс;►, гърrински ,tру;кссгпа unu ксипир:ии►и:

3. 6i~iaЧ слсдните задълмсния KbNI крсднтзiн и,tЧ згiнiiнсицн ► iiг cnrrу ttни. к,гк rс i кг
тнист i►дд 5000 ;tв. (nосочва Сt ра.з.Чсрът iг вгiдът г iи пOсти rO
друггг ,г tгца, на Стоi
задъ.t;ксные и ,lанни за крсдитора):

4. 1iиам сключени договоры с еднолычни търговцн или юридически лица, които йиха се
оказали облагодетелствани от актовете илн действията npu изnълнrниС на
правомощнята и задъnженията ми по служба (посочват се данни за работоЛатсля или
възложителя и сферата на дейност):

~

5. Свързани с мен лица по емисъла на § 1, т. 1 от допълннтелната рпзпоредnа на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, деFгността на които йы
довела до възннкване на конфликт на интереси, са:

=а_:

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
^
лицето сметне за необходымо):

Известно ии е, че за декларирани неверни данни нося наказателна оттоворност по чл.
313 от Наказателнпя кодекс.
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Декларатор:

