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Пряложенnе r.ъи чл. tZ, т. Z
ДЕКЛАРАЦНЯ
пл чјт, 1?. г. ? аъв оръзка c tііі. 14 ит Зикона .за предотврnтявпна и разкрсгвцне на
конфлзгкт на тгнтерестг

.( '
Долупnдпггспнтгят(ната)
(тpfrrc тгмена)
в кдчс:ството стг на лттце,эаелгащо публнчна длъжност:
(сiзпнсва се тгистнтуцнита и эаеманата длъжност)
ДЕКЛАРL[РАМ,че:
І . Кълr датгrга на избярането /назначºването птн на длъисността:
тгмам учаетне в еледннте тьрговсин друнсества (поеочва се иысето на тьрговекото
.,дружество и дяловото гипг аицнонарното участие на лицсто):

i
развнвам дейноот като еднолвчен търговец в следнтrrc областк (поеочва са нмато и
предметьъна дейност):

съм упрааител нли член на оргая на управпенне unu коитрол на спедннте юридлчески
лица с нестопанска цеп,тьргавскн др}лкества нлн кооперацнн:
ь

2. Дванадесет месеца предн датата на нэбнранвто /назначввансто мц на дпъжността съм:
Д тс tсал(а) учсгетне в еледните тьрговскндружества
(пс чва се името на тьрговското дру:кесгао):

;
разанвал(а) дейност като еднолнчен търговец в следнтtте оGласттr (посо=rва св н.гета u
предметьт на дсlfност):
и
,
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п:н ггя оргl
н rra управлсктга unu гсонтрол на слсдtгнтс
гп(гг) упрпегrсил сrлн ч;
цr:л,
е
нестогтднеrса
търговектг ,тру;rсества титн коопераисгtt:
риднчс:егпг тгца

~.

3. G(~гг с:тдtгггте задъ.7женсгл гпг гсрсцггтгггг гг:ггг (I)HHaHCOOII имоrагтуг пгг. г<агпо н гсыы

_гругсг .гнн;;, на с rоы rгисг ггид 5000 ло. (nосочвn се р;tз~герьт ; оггдьr ►га постото
гадъл;гсеннс: tг памнгr эа иреднторп):

~.(.Ll.~

a . Илгям сключснн догroворн с еднолнчнн тьрговци нли юридггчеекн лигtn, коггпз бfгха св
оказºлн ойлягодrсr~јс rвинн от актовстс илп дсйствггята прн нзпълненнº на
гr ряаоыгогциятп н задълженнята мн по епужбя (посочват сº дднни за работодателя илн
възложитсля н сферята на дс(iност):

Ѕ. Свързднн с аген лтгца по сыггrсъла на § l, т. 1 атдопълнсгтелнптя рязпоредбд на 3якона
..• за предотврдтяаяне н разирпваыв на конфликт на интересн, дейността на конто Gи
довепа до възннквпне на конфлпит на тrнтересн,са:

б. Друга ннформецня за частея гrнтсрсс (посочва се всяка друга гrнформацпя, кояrго
лицсто сvгетяа за необходимо)г

Известно tiги е, че за декларнрпни неверни даннн нося никдэателна отговорност по чл.
3 i 3 от Ноказателнгrя кодекс.
Датя:

(fC. G lt _

Декларатор:

