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(изписва се институцията и заеманата длъжност)
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ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /наsначаването ми на длъжността:
имам участие в следните rьрговски дружества (посочва се името на търговскQто
дружество и дяловото или акцирнерното учас
на лицето):
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;

развивам дейност като едноличен rьрговец в следните областх (посочва се името и
l~

;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, rьрговски дружества или кооперации:
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преди
д~тата
на
избирането
/назначаването
2. Дванадеёет
ми 'а длъхёността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества
(поео

а се името на търговското дружество):
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развивал(а) дейност като едноличен rьрговец в следните области (посочва се името и
но 2.
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бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните

Еирндически лица с не топанс

цел, rьоговски дружсства <<ли кооперации:
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3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
f
з ължени и кредитора):
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ица, които ызвършваі цеиност в о~асти,
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свързани с вземаните н кръга на правомощйята или задълженията ми по служба
решения.:
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5. Имам частен интерес към деь►носrга на еледните свързани с мен лица по смпеъла на §
1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закогга за предотвратяване и разкриване на
конфликт [га интереси.

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжностн към 31 март 2009 г., декларіtрат
обстоятелстаата no т
_1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т
_2-към 31 март 2008 г.
б. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
лицето сметне за необх gG
димо):
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