




ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният...   *И: li.Jr£P.:  ,
трите имена у

/*»■ - - » * -  -V хл У
ЕГН  .....................................  лична карта №.» ......  ....., издадена

от...1  т...... .................................. на  ......................................

Месторабота. Ih.lQjP. .... ...... ..........................

Служба/сектор/отдел.... .......... у . .. £  ....................

Длъжност МуЛЛ̂ !/- . /lAsJl't...........C/U?.,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като 

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 
свободна професия;

Дата: I 5  * Декларатор..



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният Ь й Ш Ш ( Ш й .  . . . ^ и К О Ю  ....................
трите имена

ЕГН ..........................S ........................  лична карта №..... ... издадена
’ W / ^

от... Л ......:...  на........ w.....  ............................

Месторабота ^ е. р М ^ . . ....Ц М У Ш Ш Ж к Ш Ф Ш .. .. W .g ....................................

Служба/сектор/отдел .................................................................................

длъжност ...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

/  ’ А
Дата: C0k I  " • С Декларатор....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният .........1 . с Р . { 2 .  / f w ......................
1 трит^ймена

ЕГН ...............  ..................... , лична карта №....................  - ................... .издадена

о т ./  ■.....................на ~ ............ ........... ...........................................
СЛС?

Месторабота.. *Л. (D ...НьК

Служба/сектор/отдел..............

Длъжност..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като 

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

А

Дата: С^ С 7- М  Г. Декларатор....^



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният Д . Ш Ъ о .  ......... ...................................................
трите-li мена

ЕГН.............. -......................... ............................., лична карта №...........   издадена

Г   >
ОТ...............................   V.........н а

Месторабота.......... ..% 9:kJk.

Служба/сектор/отдел...........................................................................................

Длъжност............. 1 .'X U lM  Ш д  .k ......... .(VI U ' .........................
(./1 }

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: Декларатор.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният.. ,... 1 U Ш л я . Щ . . .  / м .............Q /и ж  b J W  У .............
/ I  у  трите ;ймена /

* - - - /  /О
ЕГН..':,..-. _

от...  ......

Месторабота 

Служба/сектор/отдел 

длъжност  ? .а 7 -

лична карта №.< 

.на.

., издадена

'  Р /  ь о . а п ? ..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: $ г Декларатор.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният. .....
трите имена

ЕГН  .................. ....... лична карта № ____  ..издадена

- / / .
от............................................................................на................. .......................

Месторабота............... /Ь .А с  ?.

Служба/сектор/отдел ..................................................................

Длъжност................................................ . r r f. C './С . (Л гт ......... f * .  /9. fr. P .. T .J .T !. .^ r r f.. fC .

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: ^ 0  х Onf - ^ Декларатор.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният. З.ЖШ  ...................................................................
трите имена

ЕГН...4::. * г .............  / ......«от........................... лична карта № .^ ..................................................издадена

от. ....../.-.../........ : г . . г . / . . у............................ на.. .<

Месторабота

Служба/сектор/отдел.....................................................................................................................

Длъжност . . . . /? . \ ..........................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство

до четвърта степен включително; о^Сс/ 'ICScx-h \  ^
роТс Т*~‘ £ CXLC-& с? S vjXJL't*# '  & гУ

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: бЗ* & ^ ^  ^  ' Декларатор.

V



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

. _........... _  _ &<ОС*-
Долуподписаният.

трите имена

ЕГН...  , лична карта № ./ ...................................издадена

от /     .?лГГ~....на.

Месторабота .... ...........^Г.. *..

Служба/сектор/отдел...............................

Длъжност ^ (2 -. / £ f .  *? ry fa

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: 0 ¥ 3,0 4& Декларатор..........



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният. ....................................................(  'M f r s A h r . C ^ .................
трите имена J

I
Е Г Н . v . . .vrr.'s. ................   лична карта №...t........  издадена

от............................................................................. н а ... . /  , . ......................

Месторабота U . A . d . ..................................................................................... ...................................................

Служба/сектор/отдел C ) . . lr f 6 \ ......................... (1 А > .............................................................

Длъжност..( х \£ > С . 7 - I ' L У Л . 1 С . . . . 1 с & к . ........... — . < Z . p . O \ ...............................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ;

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: / / '?  £  0̂  Q /  Ч Декларатор



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Игрите имена

ЕГН.   лична карта № .*/..г  .издадена

от.... С г..............................на...-...-..-..........<....................  ................................

Месторабота. .  ..................................................................................

Служба/сектор/отдел..........................................................................................................................................

Длъжност.... ...............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

/

Дата: Декларатор.....



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

£
Долуподписаният. е д .М .& ш М .  ........

трите и мека
у | /  у  

ЕГН  '  лична карта % ..... издадена

от...............   на..........................

'  £ > /? £ ............................. л .......Месторабота.

Служба/сектор/отдел............................................................................

Длъжност.........................................4 ? $ ....................................... С *. & .

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: / /  № Декларатор v y.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

. 3 /?  Й  /  И /1
Долуподписаният... ........................................................................................................................ .

трите имена

ЕГН....7...7. лична карта №...-........ :...vr...............!......, издадена

от....'. vr. г  на........ ..................................................... *...............

Месторабота.......f j. . В .А  А  С -............5г.: ................. r?r^. Z h ............................

Служба/сектор/отдел.......................................................................................................................

длъжност м . £ » ч .  ....................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: 9  0'1  Декларатор. 1



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният...
Or.

 ......
трите имена

Е Г Н ...^  .....  ........................., лична карта №... _ ............................. « ..г ........издадена
bj

о т . . . у ,........ ^т./... .................. на... *

Месторабота.

Служба/сектор/отдел............................................

Длъжност  & Р Ж  faQ k. £

^lB >..S .C r. <г... /и > 5

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

/ '

Дата: 0%  . 4 ? Г. Декларатор У:



Д о л упод пи са н и ят .^А .5 Ь .^ ......... ] ^ . Л ........... ......\Л .
трите имена

( ‘ ( А 
Е Г Н ......>Гч..~..............  ,-г̂ ........ , лична карта №......... ................................  , издадена

* _  I

от...'........ « : ........... на....*..-.?............................  ....................

Месторабота.. .......... V \...С Б .Д

Служба/сектор/отдел ^  VVA f c  ........c . ... Ъ. Q^bfe.VS. ̂  .Ц>........

Длъжност........... ..............................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия; /

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Дата:

о ^ .

Декларатор



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долупод писаният.. .U .Q s h . 0 .   fO Q . (///.
ТПИТ & 1/1МРНЯ -Jтрите имена

ЕГН...'. .  , лична карта № .............л.гг...,-................... , издадена

ot..I....tv.j.... (  на.. ..........................................

Месторабота. ...Еа с .......................................................
З Ь  с - А ш м е ,Служба/сектор/отдел.

Длъжност.... d

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;^ Ц И  ЧС\ £<К~
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: 0 ̂  0 ¥. %  ̂*'/ с П, Декларатор



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният.
трите имена /

Z' •
Е Г Н .!^ ~ ..........     лична карта №. ^ ,___________________________________издадена

ОТ...ГГ. ........................................................... на.

 & fC :.....С . % г..Ф
Месторабота.

Служба/сектор/отдел .....1 № . к Д ........._ ........................

^  Чу  и  г п  < P jY f i . c Z  wДлъжност.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като 

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 
свободна професия;

А

Дата: ( / . '  0  " f  ■ / ^ /  Y "  Декларатор....... ^



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният.
I трите имена

? •
Е Г Н  ......7......................  лична карта №.. издадена

л л ■ -
от..^/........   на.

Месторабота.

Служба/сектор/отдел И . . . С . . * . . . .

Длъжност.............. ..............................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: С? ¥■ 1 Декларатор



Долуподписаният... ..... 'J ./ . . € / ! . 2 r . Q  ) / . fr1 ^ . /•?. i.  fr  f. (r / '. . ..................... .
трите имена

ЕГН...(_  , лична карта №. издадена

о т .  на.. .....................................

Месторабота..  & . . А С .  . / . > 7 Д  ..............................................

Служба/сектор/отдел..........................................................................................................................................

Д лъжн ост.. 1%  Q . А-/. p . ir/.f. J?....................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като 

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Дата: i >Cj.C ^  £0/?? Л Декларатор.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

  ,
У тоите имена

Долуподписаният^ У / . l
"  трите имена

ЕГН.л & ........................ лична карта №.... вдадена
%4

о т . . ,  на.. I ...................................

Месторабота.... . .J L /... r \JlQ .'3> (?.//■€■ ...................................................

Служба/сектор/отдел.................................................................................. ........................................................

Длъжност.. )С . С /

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като 

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният.
трите имена

ЕГН   , лична карта №  издадена

о т ... . . . ^   на... .............................................

Месторабота.  т .  № . .. U L a

Служба/сектор/отдел......

сК £ Т Т /(̂ о ш .т~ гжДлъжност.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: 09 fOY'cLO/i£ Г - Декларатор. •H r



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният Ж < Х р  ,.. J ^ tx , .6  а  & £  а  р  6 \
' трите имена \ )

ЕГН..  , лична карта     _   издадена
I . . .

o t .v . . . -л*  ̂  на..с г  .....   , J.................................

Месторабота...

Служба/сектор/отдел. . . . k . ^ X P u J ...............

длъжност.Аа/)ЖА.,.. ZJLQkJJh .......,/̂ о .I..(^)..Qw?y...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: Ц  , 0 < ^ .  4 & Декларатор.V



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният НЕДЯЛКО ПЕТРОВ СИМЕОНОВ,

трите имена

ЕГНС. , ична карта № _

издадена от I на С

Месторабота УБ НА ВАС 

С л ужба/се кто р/отдел 

Длъжност СЕРВИТЬОР

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: 09.07.2018 г. Декларатор. '  *



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният.. ^ ^ 0 ! Й .. С / & / . .....

ЕГН... . у . у у . *  ..-...........   лична карта №.  , издадена

OT..v ,......  .тг..............на-----------..............................................................................

Месторабота.. , W . /3 . Р ..С -........ с?,. ...................................................

Служба/сектор/отдел..........................................................................................................................................

Длъжност.. .....................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата:0№  < Декларатор



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долупод писаният.. ftQ jLt/K . (и  .............................. У(̂ г. (?C l.............................. .
( j трите имена

ЕГН.,  лична карта №...  , издадена

oj../Y/.t /  на............... ............  .......

Месторабота. Л д ..ш ...М С ....с ..- ..... ..................................................................................

Служба/сектор/отдел.......................................................................................................................

Длъжност.. ! ..............................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата: 09- (?<[■ Р Декларатор...



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният.

ЕГН..

от....

трит^ имена 

лична карта №....»

. .на г. ...?

Месторабота.. ........ 4 'М С ...........................................................................

Служба/сектор/отдел. . . . Ж  уУ O f,.

Длъжност.. O .Q .y .C f. & ......

., издадена

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: 09г г  Декларатор.



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният... Q tM . . . . Q * .  * 2 » # . 4 * .. . > . .................
трите имена /

ЕГН..  лична карта №..  издадена
/ -

о т ../. s ..............на....... , .............« ..... ...........................................................

Месторабота. . . ...............................................

Служба/сектор/отдел..........................................................................................................................................

Длъжност... > M Q . Ь Ь ...............................................................................................................................

Т

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: ^^ Декларатор.......



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Дол уподписаният...!ч . . . !Х   ^ \ 3 . \  ...... ■ >ЛЛ-. ч= >.
трите имена

ЕГН.' ,.т..........................., лична карта №. ... ...издадена
>

от.-.ч.-.л. ....................... на

Ч хР - Х ь \с^
з/отдел.......................................................................................................Т ..

Дл ъжн ост О . .. г .. ч. ..........................................

Месторабота 

Служба/сектор/отдел

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата: ^  Р \  V . G  \  ^  С, Декларатор.............../..... V



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният . . jC p U C J i/M .........В .Ш .Н .О Ь & .........& а .Ь .Ш £ Я ....
/  трите имена

ЕГW ...O . ............................. , лична карта №............ г~ ............. ...................., издадена

от  . <.......... на.

Месторабота..

Служба/сектор/отдел..........................................................................................................................................

длъжност л <£l Ь  ̂ /.н......Го. /. .fe 'C L C r....к  X e f i  % .  f l . Q &

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга

свободна професия;

Дата; ^ ,0 ^ МИдЬ, Декларатор....^



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 340а, ал. 2 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният ...............................  У е о  р  п //£ * ......Л ъ  ...................
/трите имена

у
ЕГН...*. ........   v........................................., ..«ш.на карта Ns..rr../..п. . .... издадена

о т .*   .............    на .... , .................................

Месторабота ...............................................

Служба/сектор/отдел.......................................................... Y ............................................................................

Длъжност........

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 

съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без 

ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство 

до четвърта степен включително;

2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско 

дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, 

търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол 

на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм съветник в общински съвет.

4. Не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.

5. Не работя по трудово правоотношение при друг работодател, освен като

преподавател във висше училище;

6. Не съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител и не упражнявам друга 

свободна професия;

Дата. 0  . /.й  /$ Г Декларатор.




