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Приложение
към чл. 12, т. 2

ДСКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, г. 2 вг,в връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на
коифликг на ии•гереси
(Нзм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.)
Долуподписан иит(ната)

(гс~~' 7

(триёе имена)
в качеството си на лиие, заемашо публична длъжност:
,-~
~i /~с~~г

(изписва се институцията и заеманата лъжност)

ДЕКJIАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружесгво
и дяловото или акционерното участие на лицето):

k~1

развивам дейпост ката едтгопичеfг •г-врговец в следггите об:i.істи (посочва се името и
предмсiът на дейност):

~
,
съм управител или член на орган на управление или контрол гга следггите юридически лица
с нестопанска иел, •гърrовски дружества или кооперации:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначанането ми на длъжносrта съм:
имал(а) участие и сnедните гъргавеки дружества
(посочва се името на гwргавското дружество):

развивал(а) цейгiост като едполичеп rырговец в следггггте области (посочва се името и
предмеrьт на дейнаст):

бил(а) управител или член на орган на уrrравление или контрол на следните горидически
лица с нестопаггска цел, търrовеки дружества или кооперации:

Приложение

към чл. 12, т. 2
3. Имам следиите зэдължения към кредитни или финансови ииституции, както и към други
лица, гіа етойност над 5000 лв. (ггосочва сс размерът и видът на поетот0 задължение и
креди г ора):

/
•:

4. Имам скгиочеии договирi-г със следните лица, които извършват дейност в области,
свързаг tи с; вземанигге в кръга на правомощгiята гиги задъл>кения rа ми по слу>кба решения:

5. (Изм. — ДТ3, бр. 38 от 2012 г., в сиnа от 1.07.2012 г.) Имам частен интерее към дейносrга
на следните свързагти с мен лица no смисъла на fi 1, т. 1 от доrгълнителната разпоредба на
Закона за предотвратявагге и установяване иа когифликт на u нтереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжнасти към i 1 март 2009 г., декларират
Обстоятелствата по T. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2- към 31 март 2008 г.
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