Т1рнложеяис ссъм чл. i2, r, 7.
ДЕ IСЛАР i•~ЦGIЯ
по чјт. 12, Т. 2 nъв връзтса с чл. 14 ат Эдкона зв предохара•гядон

рапсрии: Е

tсанфлrtкт г3в. tтнтересЕт

Долуподписанrся.т(нятд.) ~У
(сритс tirмеtта)
sаема Q пу I~счна длъ~иносТ ,
в иачеството си ня лFtue,
~
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(иэписвя се кнституцията я sаеывяата длъжнос.а)
ДЕКЛАРУIIаА11Л, че:
1, Към дататtt на tсзбftраrгато /назняцдвачето мн на дЈть.
тсност•га:
~rnreм участке в ел.еднуiте търrааани дру,гсеетва (поеочва ее 4zмето на търгсаискс : о
друисество и дяловото ипи ахциоrtерххато участие на лпцето):
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r) • Туп

!

развивам де~'гнаст iсато едноличен тvрговец в епеднтiте области (посочва се
предматъз нº. дейност):
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еъм упряаитеп tлтt ч'лен на орге.н на упр~вле~гtае игги гсонтрол на еледFгсiте юриагсл
лица с костопвнека цел, хьрговекFt друтества млгr тсооперациг.т:

21 Ддянадсеет меееtдQ предн дататд наиэбирвr•твто /хазначаDанетn мт~ на дл,ьзtсг3сс:г ia съ,.:.
ис~tал(д) учгіетне в следните търгоаскt3 дру~кºстаа
(адсочва се игvсета на търговското друаtсество):
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рвsвх~вел(а) дайяост гсато вдноличеК търговец в сл®дните обпастrа (посоцаа се сг лЕ~т"f :r
предметът на дейност):
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е nте илс•г гсонтрол r~h елсднт~те
ел(а) уrгравитсл кли члсtt fta оргв.н на управпЕ
ЕцридtкttескИ лица с

нестипансиа цел, търговекя дрУжССТаа и,ТТа коопг:рАигlr~с

тниt►сов f, игггстг•f туцбtиг, ]►апт: 1? :=м

Э. Ычtдыr с;тсдните эядътпLюtга tсъм ирr~дtiiтFгъг г.глz.І

дЈ yrtt пигда, ига стоSiност г tід 5000 лtэ l (rtocoLtвa се paзhts~ръ'г t.t виtдът ;га паетnтс
звдълти•енитt w дпrrни зс► гсрtдг•tтора):
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ключвни доrоаори е едколtirчg.я търгав t;ы тлы
4. и
сята т:рг4
окизалн оопагаие•гсгваг3и от актовете илrг деs3етв.

,гиiга, тсоыr и ~;
пълrгсние на

цргlваtпоtциnта Fs зо,цъ r[экехbгята л,tи по спутба. (посачаRТ се даннtе за рлботодате
вьзлолгителя кΡ сфера.т ндде~'гнаст);
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5. Свърэани с мets лаztхд по смитеъла на § 1, т. 1 ат допълнителнат азпоред,ба
за предотврагявдке разцриваяс на гсанфггитст на иFsтересИ, ueftмcc•п•а на кои-а 'u
довгl
га до възницване на ссонфлият на frтггерсси, сас
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б. Друга информацNя за чв.стеы интерее (поеочва се вепгеа другlиl3формацин, кс5 п_т(~
лицато сметпе эд. необхадима);
)

..,..... .................... ...........,.

Известrза ми е, =ze За декла,рирntіи хеверни дахны носs ка
Э I3 от Наказатслнчтя тсодеrсс.
дftта,
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т'лна отгегзарнос t, r,
~
Детгларатор:
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