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

конфликт на иятереси

ДЕКЛАРДЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за

предотвратяване и уетановяване
. на конфликт на интереси
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ДЕКЛАРИРАМ. че

L Не заемам друrаilъжност, която с
несъвместима с полож""".." 
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II. Нс извършsам дейност. която сы
несъвместима с лолож"""*",;lТ;,,t:;:;ff ;x#,""l"#*};-"" "

Известно мл е. чс за декларирани нэsерни
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\ъм чл, 12, т. 2

дЕклАрАIц,lя
Ео чл. 12, т. 2 във връзка с чл. l4 от закоЕа за предотвратяsапе rl уставовяааrе Еа

коЕфлrкг Еа rптересs
(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г,, в сила от 1.07.20l2 г.)

долуподписаяият(ната) .fцg.аН.t...,..l:!.1l!Sа.l,.,,..-Цk.эrа..цrr,,а.../_.

ДБК,IДРИРАМ, че:

(шписва се инсIио/цията и заеманата длъ)кноот)

развивал(а) дейност като
предмсьт яа дейност):

l. Къv датата на избирмето /пазначаването ми на длъжносттаi
имам участие в следните търговски друх(eства (посочва се имfiо на търговскоm друж€ство
и дялOвOто и,l]и акционерното }частие на лицgго):

._.._.....,.,,.......-,,......;....
разsивам дейвоот като едноличев търговец в следните области 1no"o"* о"'пuБ"iп
предме-Iът ва дейност):

" " ", "" " "" " "]:|,:l-H
2. дванадесет меоеца преди даmта на избиранgго /rвна,r^ваr"rо 

"; ;;;;;;;; ..;;имал(а) участие s следните търговски дружества
(посочва се иметý на търговското дружество):

сьвЕт

(три1€ имеяа}



прялоrёяrrё
към чл. 12. т, 2

З. !{MaM следнftе задължения към кредl!тни или финаясови инстl{гуций, мкто и към други
лица, Rа стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и в{дът на поетoто задъ,,t (ение и
кр€дmора):

4, имам ск,.lючеви договори със следните лица, които извършват дейност в области,
свързани с вземаfiите в кръга на правомощията L'JIи заДЪЛЖеяиЯта ми по слукба [вшения:

l!.,\,

5. (Изм, _ ДВ, бр. З8 от 2012 г,, в сйла от l,07,2012 г,) Имам частен иЁтерес към дейностm
на следните свързани с мен лица по смисъJIа на ý l, т, l от допълнI{гелната р€!tпоредба на
Законаза предотвратявме и установrаане на конфликт на иЕтереси:

Забaлежка. Лицат4 които заемат публични дIъжвости към Зl март 2009 г,, деrоrарират
обстоятслстваm ло т. I, j,4 и 5 към 3l март 20О9 г., а по т, 2 - към j l март2ОOЕ г.
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