ГIрнложсине иъм чјi. 12, г. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
пи ча. 12, r. 2 вvв връзка с чл. 14 иг Закона за предотвратяване и разкрнване на
кингрликт на иитсреси

Долуподписаният(ната)'~
(грите имена)
ва ествр
~о си на лице, заемацjо публична длъжност:

..~~.~..г(

i

1Ј .с:.kу'

(изписва се институцията и засманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в еледните тьрговски дружества (посочва се името на тьрговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

~
;
развивам дейност като едноличен тьрговец в еледните области (посочва се името и
предметьт на дейност):

;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следпите юридичсски
лица с нестопанска цел, тьрговски дружества или кооперации:
~.~
2. Дванадесет месеца преди датата на мзбирането /назначаването ми на длъжнис•ста съм:

~

имал(а) участие в следните тьрговски дружества
(посочва се името на тьрговското дружество):

;
развивал(а) дейност като едноличен тьрговец в еледните области (посочва се името и
предметьт на дс;йност):

;
йил(а) управител или члсм на орган на управленис или комтроn на следните
юридически nица с г tестопанска цеа, тьрговски дружества илн кооперацииг

~ е~

3. Wмаи слс;дигьrге зидыгжсггия към кредитиги иriи финансови ннституции, както u към
други lгица, на стоггност нэд 5000 ,гв. (посочва сс ра.зИгерът и видът на поетото
задължение и данни за кредиторLг):

~. Ймам сключени договори с еднолични тьрговцн или юридически лица, които биУа се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
лравомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност):

5. Свързани с мен лица no смиеъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и nазкриявнQ на конфликт на сtггтерсси, дейносrты на които йи
цовела до възникване на конфликт на интереси, са:

6. Друга информация за частен интерес (поеочва се всяка друга информац►iя, която
лицето сметне за необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорггост гю ч:г .
313 от Наказателния кодекс.
Дата:

Дскларатор:

