
7]екларачия по чл. 12. т. 1
Закона за "о"rоruрЙ**tсонфликт на интереси
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във връзка с чл. S от
и установяване на

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл.5 от Закона запредотвратяваяе и установяване

. 
на конфликт на интереси
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fEK,,lA рирАм,
l. Не заемам друга япъжfiост. която сn"".u"""*,o 

" 
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Il. Нс изOършвам дейност, която сы
несъаместtlма с лолож",""." J;хт:"1:":]:.1цията лли спсциiисн ]акон е

lj]в.сгно v, е, чс Ja дсмарирани неверни 

-''ПЦL' JdЕМаЦ. 
'lУОЛИЧНа ДЛЬЖНОСТ

,o**ix# i""т.iJ.-азаr.елна 
отгоsорност по чл. ЗlЗ от

''1-,1.f
Д.тх // /tr[4J!l)l 

деклараIор:



I\ъм чл, 12, т.2

l . Към датата на избирането /fiазначаването ми на длъжността:
имам участие в слýдните търговски дружества (посочва се пмето на търго9ското дружествои.lrшовоm ши ак1lионерното }частие на лицетоr:

с вестOпанска цел, тъРговсм дружестs; ш|и кооперации:

}Zc

ДЕКЛАРДЦИrI
по чл. 12, т. 2 вьв врьзка с сл. 14 от ЗакоЕ, за Dредотвратяваsа Е устааовявдЕе цакоЕфлrкт ва !вtересп

(Изм, - ДВ, бр. 38 от 20l2 г., в сила от 1.07.20I2 ф

развивам дейност каю еднолиrIен търговец в .""r;"; ;;;;; '(;;;;;;; 
;; ;;; ;лредметьт на дейност):



прt лоrвапб
l\ъм чл, l2, т. 2

3. Имам следнит€ задължения кьм кредггни t{л}l финаясови ннстио/ции, мкто и кьм дtlуги
лицл на сrойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът нд поетоm задьлжение и
кредfгора):

,*;/

4. Имам сключени договори със следввте лица, които извършват дейносг в области,
свързмй с вземанrтте в кръгzl на правомоциJlта или задължеяията ми по служба решения:

5. (изм. _дВ, бр. з8 or zotz.., 
" "","а 

о.'i,оi.;;ir;.й;;;;;;;";;;;;;;;;;;;;;;
на следните свързани с мен лица по смисъла на ý ], т. I от допълнrrгелната разпоредба на
Закона за предотвратяване и устаяоsяsаяе на конфликI яа иrlгереси:

i..|i.

Забележха. Лицат4 коию заемат публичнилдпъr(ности към 3l март 2О09 г., демарират
обстоятелствата ло т. l, j, 4 и 5 към зl март 2009 л., а по т- 2 - *"м З i мар ZООб i

дл-,и ///0/6/ Демараторi


