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

ДЕКЛАРАЦИrI

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закопа за
предотвратяване
и установяване
на конфликт на интереси
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че

заемаv друга длъжност, която сыласяо Коl{стит}цията и.lи специален зilкон е
весъвместима с положението ми яа лице, заемацо пФличЕа длъжност.

ll. Не извършвам дейItост. която съaласяо Коrrституцията

и-ли специaL.lеll закон е
Еесъвместима с положеЕието ми Еа л{це, заемацо публичва длъжност,

Известно ми е, че за декларирани веверЕи данrtи нося !tаказателна отговор!д)ст по ч]]. 31J о1
Наказате"rнля кодекс.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

по чJ. l2t т. 2 вьв връзка с чл. 14 от закоЕа зд предотвратяваве и
устаяовяваие ва

(Изм. ДВ.
долуподписаяият(цата)
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Юссфов

(трите имена)

в качеството си
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ковфликт Еа
бр, З8 от 2012 г,,'lятересп
в сйла от 1,07.2012 г,)

че:
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1 . Към датаm ва избираяею /вазвачаването ми Еа
длъ)кяостта:
имам участие в сле,щцте тьрговски друrкества (посочва се името ва тьргоаското дружество
и дяlовото или акциоверяото ластrе на л!тцето):

развивам дейвост като едноличен търговец в следяите области (посочва с€
пред.аетът lra дейвост):

имgIо и

съм управител иJIи члеЕ ва оргаIr Еа управлеЕие иml &онтрол Еа следяите юрилическt{
лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2, ДваЕадесет месеца преди датата ва избиравето /ЕазпачаваЕето \1и
Еа длъr(ността съм:
имм(а) участие в следцrпе търгоsски .]руrкества
lпOсочва се името на търговското дрркес] sо):

разв!lвал(а) дейЕост като едволичея търговец
предметьт надейност):

в следните области (посочва се име1,о и

бил(а) у''равител или *"; ;; й;; ;;;;р;";;;;; ;;; -;й;;;;;;;;;;;;
лйца с вестопавска цел, 1ърговсхи др}хества ]irм кооперации:

;;;";";;;;;

Прилоr€ние
към чл, 12, т, 2
З. Имам следJите задължеяия към кредитЕи иIи фивавсови ивстгтуции, както и към
друaи
лица, яа стоЙЕост вад 5000 лв. (посочва се разм€рът и вIцът яа поетото задъ.,Diкецие и

:l, Имам ск.:lючеви договори със следgите лица, които извършват
дейност в области,
свързави с ъземдlите в кръга Еа цравомоцията или задъ]Diкеяияm ми по служба
реlленЕr:

5, (Изм. - ДВ, бр. З8 от 2012 г., в сила от 1.0?.2012 г,) Има,v част€в иятерес към
дейяостта
на следните свързани с мея лица по смисъла яа 1, т. l от допълнителната
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