
ДЕКЛАРАЦиЯ
по чл. 12, т. 2 вьв врьзка с чя. 14 от Закона за предотвратяване и

разкриване на конфликт на шпереси

ДОЛупОДписаЕяят(цата)

(wите имена) .

В качеството си на лице, заемащо пубзгична длъжвост:

?~9,7о.с.йгz

(изписва се инстигуцията и заемалата длъжност)

ДЕЮIАРИРАМ че:
1. Кьм Датата на избиракето /назначаването ми на длъжаосна:

пмам участие в сдедните тьрговски дружества (досочна се ямето на търговското

дру,кестъо и дsuховото или акционерното участие на лицето):

;развивам
. дейност като едноличен търговец в следвяте обласв1 (посочна се лмето и

цредметьт на дейкост) : . .

.: ..,

. ,., .. . ~съм~ . . . ::

или член на орган на управлёа~с или ~tоктрол на Сдедките юридически ЛH”4 с

нестопа,нска дел, Тьрговстш дружества или кооперацим

, ,

4 4’ 4’ $ ‚

4 4, & 4 4 ‘ ~ ‘4$’ “4 ‘

2 Двакццесет месеца преди датата на избяракето /НаЗнцчаванщ’) ми па

длъжHоспа съм

ймал(а) участае в следвите тьрговски дружества ,

(посо’Ва се ямето на тьрговското дРткество)

.. 4 . . . .

;. .. . . . .~ ~ ‘ : :
‘ . •««,« ‘ ,разв~твал(а)

.пейност като едяоличен тьрговед в сдедв.ите областя (посочна се Името и



CbrJIACuE

По чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личките данни, иьв връзка с чл.12, т~2

и чл.17, ал.2 от Закона за предотвратяване и устаиовяванс на конфликт на интереси

Долуподписашыт(наfа~ 2

- ~ ( 7d~о?л ~

• (трнте имена)

давам съгласие личыитс даини от декларациите пода’цени по чл.12 от Закона за

Прсдотвратявакс и усталовяване на конфликт на интереси да бьдат обявени на

иитернет страницата на Агенция за ядрено регулирале.

Дата: 02.20/ ~ декларатор:’

DУ7kК4J) Pt ‘Ё’.&’4 Л)Ю2гц2 .OQCNK’] !‘В.’../..DiК7Pt~’



ДЕЮiАРАЦиЯ
no чп. 12, т. 1, вьв Врьзка с чп. 5 от Закона за предотвратяване и РазкриВаке на

конфликт на интереси

ДоЛунОЩТисалюп/н3т~)

жачество~ на зае~tащо публична ДЛьжност

~ ф≤≥2~~и:~ ~
(изписва се институцията и заемалата ДJхъжност)

ДЕКЛАРиРАМ, че

I. He заемам друга дльжяост, която сьгласно Т{онституцията или специален

закоа е НССЪВмсс~ма с П0Л0жснИе~ ми на ~йще, ~аемалцо пубзштща дЖпдгЁпоёт.

TI. Не язвьршва,~ .цейлост,. Kosnv сьгласно Констятуци#та или СПещЫле~

закон с НСсьвмсстима с ПОдОЖеНИС’Ён ми на лице, заемащо ПУбллчна’длъжжост

H3ВСсТн0 ми е, че за декдарирааu Неверни даЕни поел наказатезша

отгоВорНост no чл. 313 от Наказателншх кодекс.

. ЧДекйаратор;


