
Приложенгге  г.-ъм  чл. 12, т. 2 

ДЕКЛА  РАЦWЯ  
по  чј1. 1?, т. ? дъв  оръзка  c чп. 	от  Эпкона  за  предотврггтлване  в  ра:зкрнвцне  на  

конфлнхт  на  ннтересгг  

Долуподпагсаннят (ната).. il  

(гргtтс: нhtена) 
в  качес  ~уц  сгс-~га  лице, з~егга  о  публтrчна  длъжност: 	-т ~ 

U  
(uзписва  се  институцнята  и  заемяната  длъжност) 
ДЕКЛАРИРАМ , че: 
1. Кълг  ддтата  на  ізбпрането  /назначавянето  ын  на  длъжностга: 
нмам  учдетие  в  следните  търговскн  дружества  (посочва  се  ггыгето  на  търговекото  
дружество  и  дял  вото  гvпг  акцгroнерното  участие  на  лггцего): 
	 y 	 

развггвам  дейност  като  едноличен  търговец  в  еледнггте  области  (посочва  св  иtiгето  н  
предметьу  ка  дейност): 
	~.~.. .....4r.~ г  ...~й•~-~` 

	 ; 
съм  управител  или  член  на  орган  на  упривление  или  контрол  на  следните  юридически  
лтiца  с  нестопанек  цел, rьргове  г  друікества  или  кооперацни : 

2. Дванадесет  меееца  преди  датата  на  нзбирането  /назначаването  уги  на  длъ,кността  съtiг. 
нмал(а) учпстие  в  следните  тьрговски  дружества  
( 	очвд  се  иметр  на  търговското  дру,кество): 

	 ~2~~~ 	  

развнвал(а) дейност  като  еднолнчен  тьрговец  в  епедннте  областн  (посо=rва  се  гг.мето  сг  
предмегьт  на  детгност): ~ 	, ~ 

, 

йг i,т(а) упрпе Fгтсл  сглн  ч:сс:н  na орган  rra управлснгга  Егли  контрол  на  слсдннтс: 
горид rtчсскгг  лггиКа~с  нсстоп:тнска  цел, търговскц ,iру:кестгза  unu коопг  рацнк : 



3, G1.~сдм  с,гсдггггтс  задъ.з,кенсгл  atir иредггтгг t г  сг;iп  фггнансоа►г  cirrcrciтyitпи , K11(TO 11 k 

_tpyru .i ьге t:г, iгз  стоьiггис•г  гпгд  5000 :та. (nасочва  се  р,tзлгерьт  tr аиuхьт  t г1 поитото  
s,i,lъл;rcсннсг  гг  д:зннгг  •за  кредитора ): 

4. Glмач  сключени  договори  с  еднолични  тьрrовигr сгли  юридичееки  mп tn, коитО  йсгХа  се  
оказпли  ийлпгодrгеlгс  гвани  ит  актовте  нлтг  дс ttствггята  прн  изпълнение  на  
правоыощията  к  задъпженнята  ми  по  служба  (пасочват  со  данни  зя  раnотодателя  илн  
е  ьэложителя  и  сферата  на  де f`lност): 

S. Свързяни  с  ыен  лггца  па  смнсъла  на  § l, т. 1 от  допълнггтелната  разпоредба  на  Закона  
зя  предотвратяване  и  ра_зкрггваыв  на  конфликт  на  иНгересн, дейносггп  на  конто  Gн  
довела  до  въэняквяне  на  конфлнкт  на  ннтересн, са: 

б. Друга  информдцня  зп  чвстен  гtнтерес  (посочва  се  всяка  друга  згнформац Frя, коsгго  
лицето  сrкетне  эа  необходнмо): 

!~— 

Известн v <vгк  е, че  за  деклартгр tгни  невернн  дяниг r нося  накдзатслна  отговорност  по  чл. 

31 Э  от  Наказателнггя  кодекс. 

qата: 	 Декларатор. 


