
Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният(ната).... .............................. ................................
(трнте имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
.к /... д  ............ .ь ..... я л Я О ......................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията и ли специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 0(о-0 \  AO X ' Декларатор:



Ж ц о з  0 1 . Ю Х-41
Приложение jNfo 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие rta корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписан ият(ната).......... .............................,................................. tZ.tttr.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
.....................Сr \a / 'L f f ,и ............. ! 'И.' f t . K Z Z ? . .<?.<.f.
....................../£•.<?..........................г/.(:......£ .........................................................................

(изписва cc институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията и ли специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Декларатор:



М ь т . 0 1  w w *
Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие йа корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписан ият( ната).. *.........v.............. .̂.............
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

-...D C
(изписва сс институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията и ли специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:сЦ с Декларатор:



Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие йа корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписан и ят(ната)......Й-....................................................... .............................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

. ..х а. .... .См &&& Ш ...... ................................
(изписва сс институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията и ли специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ILOWr. Декларатор:



f  t  M  O f̂ t .
Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие йа корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният(ната) ................
/  Игрите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: _ г

......... ................................................... .................................................
'  (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията и ли специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: J ? / Декларатор:



/ i  £  /Лб °5- -M M  t-
Приложение JS21

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35, ал. 1, t. 1 от Закона за противодействие rta корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

Долуподписаният(ната)^2^£*п^Т....... ............... ............
(трите имена)

в качеството си иа лице, заемащо публична длъжност:
... .......................................................

(изписва сс институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

2. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията и ли специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: . Декларатор:























/ , /? из a . a v / .
Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 35. ал. I. т. I от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество

А
* * * ? ......................................Долуподписания^ ната)

< ipme 11мем>)

в качеството си на лице. заемащо публична длъжност:

.... .0 ^ ? ! т т . ' г 7... ! - с(?.
Г\ , * v c .

(измием сс институиигга и заеманата длъжност)

Д Е К Л А Р И Р А М , че:

1. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице. заемащо публична длъжност.

2 Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лнпе. заемащо публична длъжност.

Известно ми е. че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: * Ъ ^  <? 02 / Декларатор:


