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1, във връзка с чл, 5 от
,Щекларация по чл. 12, т,
на
Закона за предотвратяване и установявдне
конфликт на интереси

дЕклАршиrI

за
по чл. 12, т.'1, във връзка с чл, 5 от Закона
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ДЕКЛАРИРДМ, че
Кояституцияm или специмен заков е
l. Не заемам друга д,Tъжяост, която съгласво
e"r""u попо*ението ми на лице, заемащо публичяа длъжност,
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или специмея закон е
ll. Не извършвам деЙвост, която съгласно Конституц}lJIта

публичва длъжност,
несъв"естима с поrtожевието ми налице, заемащо
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Дата:r
^L,Ц:.,

ДеЕlаратор

,d1.

зlз от

12,т.2
по чл. 12, т. 2 вьв

връ.""

ll

i"K
и устаЕовяваве Еа
.""л",,._т:,::]Iр*отврятяваве
конфликг
па иггфесrr
(Изм. -.Щ, бр. 38Ът
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Долулодписан ият(]rага)

в

.ЩЕКЛАРИРАМ, че:
f . Към датата на избирането
/назначаванsrо ми на
дль]кността:
имам )л]астие в следните търловски
дDчж
n

o"rouo.o

*

ч*йо";;;#;;НJiffiН[]:"О""" " ""'О

"" '*рговското дру)fiество

развивам дейност като
предметът на дейвосг):

.h.|-

... ...,.,...,,..,..,.....,..,..h.(...

(посочва се имего на

тьр.о""пЬrоlр-5оЁЬо;,
,,,l{7,,

развивал(а) дейност като еднолиr!ея търговец
в следните области (посочва
се името и
предуетьт на дейност):

ё
^
uz\../ уlразител или член
лица с яестолавска цел,

t1а

орган яа иlоiвление .""

-''.. .'..'.'.-..-..'
.л--;_'::л'___
]:
На СЛеДНите
юридически

*Й;;;;#:ffiТХi.*,i"fiХr*

IIPBй€мe
ьъм чл. l2, ]. 2
З, Имам следвите задължени-,l кьм кредиlни или фIшлIсови институ.lии, както и кьм други
лrца, Еа стоЙЕост над 5000 лs. (посоsм се разме!Бт и видът ва поgгото задъл)кеЕие и

кредиюра):

4. имам скпючени договори със следните лицаJ които извършват деЙност в

облас-ги,

свързани с вземаяите в кръга на правомOщията иllи задъ]Dкеяtulта ми по сJr)riкба решеЕия:

,/4ta
5. (Изм,

- {В, бр. 38 от 2012 r,, в сила от l,07:2012 г-) имам часrен иятерес кьм дейвостта
на след! те свързarви с мен лица по смисъла яа ý l, т, l от догыцнителната разпоредба Еа
Закона за предотвратяваЕе и установяване на кояфлиlсг на !trlгереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжяости към ЗI март 2009 г., декларират
обстоятелства,га по т. l, 3, 4 и 5 кьм З l март 2009 r,, а по т. 2 - към 3l март 2ОqРг.
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Декларатор;

