оьЩи!Sй=съ-в6]

Декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от

Закона за предотвратяване и
установяване на
конфликт на цнтереси

ДЕКЛАРАЦИrI

по чл.

предотвратяваIIе п устанOвяване
па конфликт
Подписаният/нат'

l:/lC.t:ic.

в качеството си на лице. заемащо публична
дlъжност.

|r,,Д,)ч,,..

. (:,

,ЩКЛАРИРАМ, че
[. Не заемам

дрга длъжност, коrто съглаqýо Коясýлчдията или
специalлев закон е
несъвместима с положението ми на лице,
заемаrr,о n),бn"""u

ЙЙоЫ.

Il. Не извършвам дейносr, кояIо сьaласно
Ковстит]аtи.,lта или сЕецrrмев закоя
е
неСьвместима с положението ми на,п,ще.

{Э1цащо пуtrпqпч

Извест,,о

1^",^,

мt

/|

е, че за деклариtr alIJи неверни

_

,1,1

/l-,./0

/

да"* no""\*urur.o"u о

Нахазатеrлrия колекс\,

,.*,"о",оо

fr*"o"i.'

ГоьййнrкГЪЪЬЕт
вълvцл
-, у,,!Ч: _ _ -ф-.-"*"
r Lу :, !4_ trL_ _ry /1" У" -,'r.','
|

i

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чд. 14 от Закояа за предотвратяваяе п уставовяваве

конф.'lпкт яа Еrrтереси

Еа

(тите имеяа)

ДЕклАРиРАМ,

че:

I. Към датата на избирансФ /Еазяачаването ми на длъжносттzl:
имам участие в следните тьр,говски друTкества (посоrва се името на търговското др)Dкество
п дя]]овото иrм акциояервото yracт}re на лицето):

развхвау дейlност като едяоличен

области (посочва се името и

предметьт ва дейност):

сьп1 управител иrIи члеý Еа

оргаll ва }лравlIеЕие илtl коЕтрол на следнит€

юридячески лица

2, Дванааесет месеца преди датата на
/вазначаването ми на длъжяостIа сьм:
им&,i(а) )лrастие в следните тЬрговски др)",rtества
(посочва се името яа Iърговското друкество):

/
(-.Y1/k.:..2?2.

"""U"" "",

,

развивм(а) дейност като едноличен търrовец в следните области (посочва се името и
предrtетьт ва дейtiост):

бил(а) управлтел или ч]rен на орIан на }4Iравлевие или коятрол на следните юридически
лица с яестопанска цел, търговски друrкества ил4 олерации:

Пршо,еме
ьъм чл.
З. Имам следните задълхе]{ия към кредитни или финансови

12, т. 2

институши, какm и към друг,l

дейност в обласги,
'1звършват
свързани с вземавите в кръга на правомоlцията или задължеялtята ми по слу]кба решения:

4. имам сключени договори със следЕите лица, които

nJ//

/

-

забФ!ежка, ляцата, които з;емат публичtlи
обстоrтелствата по т. l,3,4 и 5 къN,3I март2009г-.а

"",",,;l

/i;

1; г9(

Декларатор:

jl

март 2009 г., демарират

- l"b,\1 з

l

мапт 7поя

.

