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.Щекларачия по чл. 12, т, 1, във връзка с чл. 5 от
Закона за предотвратяване и установяване ша
коfiфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за
предотвратяване и установяване
, , на конфликт на интереси
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в качеството си на лице

,

ДЕIOIАРИРАМ, че

дряа длъжвост, цоrто сыласяо Конствт}Tшята или специа,Iен закоя е
песьвместима с поJIожgЕиеm ми наЕицq заемацо публична 4,тьжЕост.

I. Не заемам

IL Не извършвам д€йност, която съrласно Коrrстит)л,tияT а или специалон закон

е

несъвместима с положенис1,(J ми lй лице, заемащо пфлична длъжItост.

Известно ми е, че за декларираяи неверни данни нося яаказателна отговорчосг по чп- З13 от
наказателния кодекс.
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Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИrI

по чл. 12| т. 2 във врьзка с чл. 14 от 3акояа за предотвратяване и уgrадовяваяе ва

кояФликт ва пктересIl

мзм, - дВ. бр. з8 oI 20 !2 г.. в сила от 1.07,20I2 г,)
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""|':-PlйrЁhffёТ"'liИ*|D._'Pl,z,"u.i.я!*.n.,,
(изпйсва се иястит)л]ията и заеманата длъrкност)

ДЕКЛАРИРАМ,

че:

l. КъN! датата tа избиранgrо Уназначавансто ми на &{ьжвостта:
имам уластие в следвите търговс(и др)Diкества (посочва се имеIо на тьрговското щ)]Dкество
и дяловото или акционерЕото участие на лицето):
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предм9тьт на дейност):
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сыl }травител

илIл члеЕ ва орган на }правление или коятрол на следните юридически лица
с нестоланска цеi, тьрговски др}rкества или кооперации:
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учасме в следtIите търговски др)Dкества

z д"""-."",

имм(а)

;;,

(посочва се името на търговското дружество):,
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предметът на дейносг):

)!l

l.i

йй:.Z

;;;;;;;; ;;;;;.; ; ;;;;;.

;;;;

i;;;;;;

;;;;;

;

:liiih еý:t:!

бип(а) управител и-чи qлен Еа орrан на }правлевие или контрол на сл€дIlите
л]lца с нестопанска цел, търговски др}хества или кооперации:

юриди.Iески

!ршо,еве
кьм чJt.
з, Имам следните задъJDкеяия r.bM кр€дитЕи

12, т. 2

или фивансови инст,lгуции! Kal(Io и към друпп

кредитора):

които I!звършват дейвост в

бр. 38 от 2012 r., в сила от 1.07,2012 г,) Имам частсн ивтерес к-ъм дейностIа
на
ва след}iите свързани с мен лица по сNlисъла на ý l, т, l от допълнителяата разпоредба
5. (Изм,

- ДВ,

закона за предотвратяване

и установлаяе

на конфликт

на интерес}l:

Забележка. Лицаm, Kot{To заемат пубrични дгьжвости къNi
обстоятелствата по т, l, з,4 и 5 към ]l март 2d09 г,, а пот,2 -

**,ylll1g,{!l

Декларатоi

ЗI ilrapт 2009 т" декларират
към]l март 2008 г,

