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ДЕКЛАРАЦИЯ  
по  чл . 12, т. 2 във  връзка  с  чл . 14  

от  Закона  за  предотвратяване  и  разкриване  на  конфликт  на  интереси  

, ( 	г  

нЭ  ГИL;г, загмащо  публична  длъжност : 	
.,:f 

, 	 ) 

~.•л~-C-.Z'- ~...г_[ г  /" е  г-С. ~~ 	., 

..../r•  
(изписва  се  ин.ституцията  и  загманата  длъж-Сст; 

г` 
(трите  ымСна ; 

h1 В  н  Р 	Ё:'/" G~C. ? ~1 

.ТjЕКЛАРИРАN, чг: 

1. Кьм  ;,з-ата  на  избирангто  , назначаването  ми  на  длъжносгга : 

!.!ам  астs!е  в  следните  тзргевски  дружгстэа  (посоыва  се  uметс  на  тъговсксто  дружестае  и  дяловето  или  

?кц1!онейнСт ,^, участие  на  л:!цете?: 

Сззs, ва 	г> носг  катч  гднСл :!чен  rьрговец  в  слгдн ,!тг  ебласт >а  ;пссСчва  сг  :!мето  ;! -.ргдме-ът  на  дей rест  

съм  ,-саз:!тг;т  unu член  на  Срган  на  уnравлен.иг  ипн  контрол  на  спедн;!тг  к:ридичгскл  лица  с  нестопа r.ска  

търгоС _<л  дружества  сии  кооr,ерации : 

•цван,з~есет  месеца  предu датата  на  избирането  ,'назначаванетс  ми  на  длъжнестта  сьм : 

иг•зал(а; участие  в  следните  тьрговски  дружества  

(госо~ва  се  името  на  търговсксто  дружествс ): 

	~ 	 

развивал (а; дейносr като  едноличен  гьргсвец  в  сле,вн(!те  области  (пасочsа  се  името  и  предметът  на  
дейност ,.: 



ф бил(а ) управител  или  член  на  орган  на  управление  или  контрол  на  следните  юридически  лица  с  нестопанска  

цел, тьрговски  дружества  или  кооперации : 

0 ? 

 

  

З . Иг ~г r, спедните  задължения  към  кредитни  или  финансови  институции , както  и  към  ;;рУги  лица , на  сте:гнсст  

над  vCO лs. ;г.есзчва  се  размееът  и  видът  на  поетотэ  задължение  и  данни  за  кред:+тоrа `: 

4. .'мам  схлючени  догэвори  с  едноличнн  търговщu или  юридическн  лица, които  би:<а  се  эказали  

э~ла~сдете rістздн u от  актовете  или  деуtствията  при  изпълнение  на  правсмощията  и  задsлмгнията  r+и  -о  

сэчаа - се  данни  за  работодателя  или  вЪзпож:з-_ля  и  с$ерата  на  денсс-; . 

5. Саързани  с  мен  лицд  no счисъла  на  § 1, т. 1 от  дсп5лнитглчата _разпередба  на  Зг  с - а  за  пре;,отара- г~г  

u ~азкри ~а~г  на  конф  ликт  на  интереси , дейността  на  коитс  Еи  доsела  до  възникsа-е  -а  кОнфликт  на  

интесеси, са: 

~. ;_,эуга  ;,- ~орг•заци ,а  за  частгн  ь,нтереt (посочвэ  се  всяка  друга  ;tнформащ +я , коятэ  л,!::ето  сметне  за  

неоо  {здимо : 

Известно  ми  е, че  за  декларирани  неверни  данни  нося  наказателна  отговорност  по  чл. 3~3 ет  
наказателния  коаекс. 

Датануари  2009 г. 	 Декларатор : 

3~,..•а  а  ^ce.tc'лса •+ыа..? . 	 а 	.. 	.•а  .•иrехсл  
§ 1. 'b с.+иrъ;+а  .. +с~и  W.•_и: 
: 	 ида  Сд  Сьпр•/lиго  .,. пицага , които  се  иимиое r еье  Оа•пwскко  ъ.мисеrаие 	 праиа  пинич , г,е  эСессе -.а  -. •.лкдс  ••е•еье rа  стег•еи  екп,;~и-ег~•а  
х :••.•.•мс  но  сиагиысгио-:;е  вмеа  :тr.+еи  tlк  и  чит^JгиQ .ан!о  и  ф ºс.и  . кри,;и.ºски  пи  а. с  поито  пицеiо . аена,цо 	 с_ аннра  а 	 ги  
С .,чгииес.и  о tнСи;Еиир , к0иtС  Срд.lат  Осио0агСЛни  cbмиенип  0 иегС8JгЭй'.]пСиГгQастнС<т  и  7еСі.гиииКг . 

-.г  


