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Декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 отзакона за предотвратяване и установяване на
конф".lикт на интереси

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

предотвратяване и установяване

Подписаният/flат'

на конфликт на интереси
z(,-"J-{ l x:Mesc { Jtic ci"|r €
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_ч ii 'L-__ "{. i

ДВКЛЯГИЯОМ, 
""

l, не заемам лруm,чъжност, която съглас
несьвместиvа с гlо,lожеr".r" 

"" ". 
'::,:":."]:]) tlията или спсциаJIсн закон е,ице, ]аемащо публична длъжност

ll. не извършsам дсйност. която съгласнr
песъвместиvf, j полож",".rо u" *" l'1,:":]:т}ци'та или спсцимен закон е,lице, ]аЁмацо llублична дльжноm

известяо ми е. ч€ за декларирани нев€рни далlни l]oc' ]{ака3аlелна оrговйст по чл, з lЗ отнаказателния ко.lекс.

а*^, il l/!g0| Дек]rара,?



\ъм чл, 12, т. 2

ло чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Зак
,""ф",J;;;;;"тiтаратяваве s устяЕовяваЕе аа

(!Ъм, - ДВ, бр, З8 от 20l2 г,, в сила от I -07,20 l2 г,)

кач9
Ld:.

в

ё/_{19,
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕК,ЦАРИРАМ, че:

L Към дата]а на избирането /назначаsаЕfiо ми на длъr(ността:
имам участrе в следните търговски дружества (лосочва се името на търговското друl(ествои лловото или акционеряото }частие на лицего]:

)/е

съм упр.вител или члея на орган ria упрамеви"r", -;;.р- ;;;;;;* ;;;;;;; ;;;с несюпаяска целl тъРговски друr(еgгаа иJlи хооперации: ) -/ ,
,, ,., ,flе.,,

2. Дванадесет месеца пр"оп 
"^*,u 

*" п.Ё'"р""..о й;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;,имц(а) участие в следните тьрговсхи дружества



към чr. 12, т. 2

З. Имаv следнЕrе задълrкени, към кредитни или финапсови институции, както !. кьм други
:r:*1ý"i"".* над 5000 лв. (посочва се рgвмерът и "*r, ,u no..oro Йr*."п" nкредlfтораr| у,2",--",, ""-,:'J"|,\'",

4. имам смючени оо.о"ог, ."", ",.о,'Ё;;; ;; ;;;;;;;;;.;;;;;; ;";;;;,свързани с веманите в кръга на лравомоl щtцта или задъ,,Dкенията ми по слуr(ба рещениr: ].

ЗабележlФ, Лицата, които заемат лубли,
обсгоятелсrваm ло т. r, з, о , s *,, ji'"#1ffir:'#.:1 :":11ffi;1 3"*"ono*

Дата; /i,Ц.jс/,г'/
Демаратор


