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,]11лагачия по чл. 12. т. l. във връзка с чл.5 от5акона за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси

ДЕКЛДРДЦИЯ
по чл. 12, т. l, във връзка с чл. 5 от Закона запредотвратяваfl е и установяване

дЕк-ilл РиРАМ. ч,!

l, не заемаtI дрvга -t,1l,rKHocт. коrто с
несъвмес.гиN,а с по.lо)t("",,"." 
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диrта или LпсциаJlrн Jако8 еiл п.j ,lице, raeмaлlo лубличнп _]лъжн(,ст
Il. Нс изsършвам.ltе,jност. която съl

несъаместLlма с iоло,li""".." 
".,ii.jl,f:,,:]rT} 

.ll,лта и,lи специаj|Ён закон еll на.lliul Jаеvашо Jl)бл}lчна jlлъжност
l1]весгно ýJrl с. чс зд !еiiларирани неsерниlаl]нr, liос' J]aKa]al.ej]Ha оТгоsорност по чл, ЗlЗ от, llaKa l], с.,d,аq по]'кj,
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_].,i,.,la р:l гор



оБщинaтг съвЁт

3.t
да mа_ t-bM чл, 12, r 2

ДЕКЛАРАЦПЯ
по чл. 12, т. 2 във врь3ка с чл. 14 от Закоrla за предотвратяsаs€ в устаЕоsяваDе ва

коЕфлrкг ва liвTepece
(Изм.

Долуподписаниrт(ната) ..

1.07.20I2 г.)

]. Към датата на избирането /пазначаsаtl9ю ми на длъжността:

;11H":,".:,iT:fii:ж:::._1":,:pr:::: (посочва се името ва търговското дружество

развrвам дейяост като едцоличен
предметьт на дейност):

търговец в следвmе области (посочва имfiо

съм управител }fiи члея на орган на улравJIенп" -n "o".pon 
,u 

"п"дrй. 
;;;;;;; ;;с нестOпанска цел, търговсм лDчI€ствя иля r^^пе^ап,,.

2. Дванадесет месеца пр"опдч."- 
"" 

п,i'пр"11Й Й;;;;;;;;;;й;;;;;;
имал(а) участие в следните търговски дружества
1посочва се името на търговскЪто

се институцията и заеманата длъжяост)

(посочва се името и

бил(а) упраsител nnn 
"r.n "о 

о|.*'"о 
'rnpu-."r" 

nrn
лица с нестопан.к, ,lёп *л.л--;,. -_.,.._-'_

кOнтрол яа следниге юридичесм



t(ьм чл. 12. т.2

З. Имам следяrrе задължения към кредmни иJIи фиtlаясови инстLlтуции, какю и l(bм други
лиц4 на стойност над 5000 лв. (посочва се рдзмерът и вtцът на поетото задыDкение и
кред9fmра)i
:.:_:.,__::: ..... .ис,.

4. Имам сключенl' договори със следнrте лица, които взвършват дейноет в области,
свързани с вземаяите в кръга на право_моцилта или задълженията ми по слчri,6а пепrеяяс,
::::::: : :::::*.: *..:: "Ё:2,|.у:,::: задъл,(енията ми по слу,(ба решенияi

ЗДбележм. Лицата коит9 заемат лчбли,;;;;;;;;;;;;:i: j:.;ffi ffi ;;Ъffi r:TJi:":ж j*%;;ff -"о,о*

м-, // /,,rloбi .Щемаратор:

5. (изм. -,щв, бр. з8 от zorz.,,"йпо, i.ii;i;;iй;;;;;;;;;;;;;;;;;


