
Приложение М? 2 към Заповед № .. 1 № . 1 Ш 5 . М П

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или кошролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната.. 
заемащ длъжността 
административен съд, в

..................  във Върховния
;ено лице по § 2, ал. 1, т. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР .

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № • А Р Ц р

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: М ® 2. *11 г. ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Л
Подписаният/ната .^7........................ ,

заемащ длъжността ..   във Върховния
административен съд, в качеството ми на ‘задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата; ДЕКЛАРАТО.

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 хьм Заповед № ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. ^ т . 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или конгролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР



Приложение Мг 2 към Заповед № 1 /& . 2  Я

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ...............
заемащ длъжността Ю.ОчР. 1<̂.. и.<рдЦ г£............................ във Върховния
административен съд, в качеството ми та  задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 4 0 -  ОМ- ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключете на



Приложение Л 5  2 към Заповед № .. / Ш / Ж . 0 5 . М * р

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ад. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

ЗДМИЬн̂  а ш  па задьлжсни лице ии § ал. 1 , т. I,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

заема

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на



Приложение Л& 2 хьм Заповед № ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността
административен съд,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната .....
заемащ длъжността . 5 т ....... във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която сьгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: . <=£>■ ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Л5? 2 към Заповед № .. / Ш .  1 /1 ,0 $ . А М *  V

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане яа 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ......... .
заемащ длъжността ."К-ЙЦ във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лще по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

№.0&.дО’ЦсДата: ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Л& 2 към Заповед № .. т ь Ц & я . л т

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната  . .. ...и?ж й £ а .о . й .... й . ............... ,
заемащ длъжността ................................  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: ^  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретер



Приложение Ма 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: 2  -ОСз ■ IX О (2-Л ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Л 6  2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната  № кУ/г! .......
заемащ длъжността .ОЬОСи .4.^... ........У във Върховния
административен съд, в качеството ми на задъшкено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или кошролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 01-0 3- - Х 0 1 А  г- ДЕКЛАРАТС

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед Л &..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаниях/ната... &!!?.*>....  ч.
заемащ длъжността .. .Т.9.   във Върховния

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: ^  .'0 ^  - ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № .. / т / А Ш . м г г

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната
заемащ длъжността ........................ .$.<?>• ••••!*...........................  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг шш 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или кошролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: ^  . д у ^  ^  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение з-то от допълнителните разпоредри на закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР



Приложение Л& 2 към Заповед № .. /е.и /ли& .Ш р
на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1,т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която сьгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

.. .1............ във Върховния
го лице по § 2, ал. 1, т. 1,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № .. / т / м . м . м 1 г

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията я за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която сьгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равншце в 

политическа партия.

Подписанияг/ната 
заемащ длъжността

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: ДЕКЛАРАТОГ

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Л й  2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР /

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



/Ш . 1 1 1 .^ . АЛИ 2 ^

на председателя на ВАС

Приложение Л ?  2 към Заповед № ..

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ЗШ. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията н специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

административен съд, в 
предложение 3-то от До
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Подписаният/ната 
заемащ длъжността

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед Л & ..

на председателя на ВАС

со чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ..... .■?. ?.и. ........................................
заемащ длъжността  *г$хг^.?Т............................ във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 0 4-42, г. ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № .. / Ж / М . 0 5 . М 2 г

на председателя на ВАС

Г Р А Ц И Я 1

)тиводействие на корупцията и за отнемане на 
връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

— 1 шдаисаншп/ната  к
заемащ длъжността ..............
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

(И-'
...............   9

във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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, нео1раничено 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: {, . ъ л -  ̂ г̂ :\ Г. ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № • Л /И 2  Я

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

адмиз А . .. , л. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равншце в 

политическа партия.

заема във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: С!}. ОХ  - & 0А Я Л ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписанияг/ната. 
заемащ длъжността 
административен съд, ]

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

/

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / Ж / М . & . М 2 г > '

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Подписаният/ната ................ Г?............................ ; .Г. .,
заемащ длъжността ....... ."г .4г: ..........  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 
котрол на търговско дружество или кооперация;

3. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или кошролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: . - Г - -  - -  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от слузкитепите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Л& 2 към Заповед № .. / № .1 1 1 . & Х Р П г

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната
заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рисово дна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата; '■ ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № .. Ш / М Я - А м г *

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ап. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната  ......................
заемащ длъжността ...........................................   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: ДЕКЛАРАТОГ

декларацията се подава от слуоюителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед ЛФ.. / Ш / Л Ш . А М г *

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права лиши 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната.. 
заемащ длъжността
административен съд, в кено лш
предложение 3-то от До х да Закон;
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

.......................  във Върховния
кено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 

«... ... . ла Закона за противодействие на

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР

1 декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ?. Л.  ,
заемащ длъжността I   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или кошролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 01 РЗ ДЕКЛАРАТОР

1 декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към ЗаповедМ .. / т / / . ? Ж А Д / 2 г

на председателя на ВАС

по та. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ..... ...,
заемащ длъжността и  .9гЛ*...   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: <УЪ>. Г  . ДЕКЛАРАТОР

декларация та се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложением 2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната .9!..............................  1?.9. .Ь '...................
заемащ длъжността  \№А&................  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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; I

3. Не съм народен представител; |
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет",
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: 0<1' 03* ^ - ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



на председателя на ВАС

Приложение Л 6  2 към Заповед № ..

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната .... . Г... ^
заемащ длъжността  I. Ш-№. ̂  !^Г....   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: ■? / М  V  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение М  2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната  &..А .^££.^.£.13»................ ,
заемащ длъжността .. й й ... П й .4.4 Ул ̂ МУг...................  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: А о . о % ^ о х к г .  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Яа 2 към Заповед М  ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната гС.С.'Г'...............................&■.......5гТТГ??.  ,
заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, което съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет,
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: / <7 „ <9 2  - 2 -2 . ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед / 6 ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната .......
заемащ длъжността . във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено^шце по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: N4 £&> - З О I X  ~  - ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по та. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната-.. .Ё Ь  .*£
заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със сыгруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: \5 .0 $  201/,-_ ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед Яз .. / Ш  1 /1 .0 $ .  м и

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната...  1 ш ? .... ...........................................
заемащ длъжността ...    във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: -Я&М? Д Е К Л А Р А Т О Р

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Мя 2 към Заповед № .. ! Ш  1 /1 ,0 5 . М П  р

на председателя ка ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписагаят/ната 
заемащ длъжността
административен съд, в

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретер



Приложение М  2 към Заповед Л& ,./.$Л0. Jjd .iL . А 0 4 2 Я

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната О... г... г?!. 9. .................
заемащ длъжността .. .... ..................  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 03. 95. ЛОс2£г. ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с  изключение на

главния секретар



Приложение Л6 2 към Заповед № .. / Ш Ц . и $ . М 1 2 г

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ..,
заемащ длъжността Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: ( / З  С ^ .  2 £ ) Ь 0  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 хьм Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

- ~Т7 / /. ^ р  / / __  /?
П о д п и с а н и я т / н а т а ....... / .7 .? .7 . 9~. ........................

заемащ длъжността ...................-л във Върховния
административен съд, в качеството на задължено\лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

.40.4I .Дата: П V , ![ и . ^  ^  Ь. ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Л6 2 към Заповед №  .. / т . Ц г а . и / п г

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: 01- 0  • ДЕКЛАРАТОР

1 декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / № . 1 Ш $ . М 2 г

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ^  ^  )Щ )****Я . Т /     • £\»\> • Д •*«••• • • • • «г̂ и• • • Г»Л|. ||Д •!•«••••• иА9
заемащ длъжността .... .V. Ур. 'ф . .1. к^ц.. ]к ЛУ. АЦОА-. .1 \/в ъ в  Върховния 
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга дагьжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Ш.Щ$СДата: ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

п Àiuam  '7bulé<\. . . . .
заемащ длъжността 'L Ш .   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата:* /}0 -Л  ■ 3 J ) Г  • ДЕКЛАРАТОР

* декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед Л6..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията н за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната
заемащ длъжността Ц?Л У.ч Ьг?.1гт '̂.1г.Хт-............................във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: _ 1 ^ ‘ О /. 1,010^  ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение N3 2 към Заповед №  .. /т .!< (А & .М гг
на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в    _____ _л. 1, х. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Мя 2 към Заповед №.. / Ж / М  м .  м и

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по та. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: ^ ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение Мя 2 към Заповед №  .. t m i u . t s . M t r

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Полдиоаншгг/ната ..............
заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

• Ш  М '  М Х О г -Дата: САН л (У Г  А 1 ' ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед № . .

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Подписаният/ната ... _ у „   _ ..........................................г
заемащ длъжността ...   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: 0/г Д & Л О *  ДЕКЛАРАТО.

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / Ш ) Л , 0 $ . А М 2 Г '

на председателя на ВАС

по та. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с та. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ...........
заемащ длъжността (I ЗДиБжЖРфГГ]   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

4Дата; \ Х  \1/ ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / Ш / И М . А м г г

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Подписаният/ната ..............
заемащ длъжността във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Дата: 0/.О & ,4№ ./г. ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната .....
заемащ длъжността ... Т.. .7. V.. във Върховния
административен съд, в качеството ми на/задължено л^це по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: / Д  А /. ^ О М  £, ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35у ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, _ __________      0 ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дт 0 Ч М Ш г ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната ......................
заемащ длъжността а. ..............  във Върховния
административен съд, в качестаото ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: ФЖР*- ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед №  .. Ш ь Ц М х Ч . ю г *

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. ^ т . 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд. в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната.. 
заемащ длъжността ^ във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: $ £ /\0-М ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / № . 1 . Ш 5 . М П р

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната..
във Върховниязаемащ длъжността

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата: ; \ V 7-0 ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР



Приложение № 2 към Заповед № .. / & £ / & « £  Л Ф / л

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната
заемащ длъжността ... ......... {.......................  във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: £) 5 ДЕКЛАРАТОг

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / Ж / М  Я .  М г

на председателя на ВАС

незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 1??.....
заемащ длъжността ....... във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд; с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. / m M i . c s .  х м  г

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната /. ....  5?гг,
заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

д ек л а ра то р

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  ..

на председателя на ВАС

по ял. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

'А ' O k  s)
Подписаният/ната 9.....  ,

заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 01- йЧ- ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията н за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

Подписания/юиа .̂ Г.
заемащ длъжността ......... (.^ / 7 .Ох', във/ Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ап. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: ДЕКЛАРАТОР

/ е  2  0 2 д ? .

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ нага. . .  Ш . ....................................
заемащ длъжността ..................................................................... във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам рьководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: 0 1  0 6 . ?  - ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. Ш ф Ш . М и

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

админисфашвен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет,
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността във Върховния

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Дата:
'у £ С) Ъ- .

ДЕКЛАРАТОР

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед № ..

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната. . .С  3 ......Ч. I  ® ................................
заемащ длъжността    във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

/(%  о у  г о г е и .

декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение № 2 към Заповед №  .. / Ш / М Ж А м г *

на председателя на ВАС

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

ядминисуграгивен съд̂          1 ____в у    ^
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Подписаният/ната 
заемащ длъжността

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Д ата- 2 0 ^ 0 ДЕКЛАРАТОР

1 декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар



Приложение №  2 към Заповед №  .. М И / а и & . М г г

на председателя на ВАС

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната У.%2% ..... ,
заемащ длъжността   във Върховния
административен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, 
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 
публична длъжност, в това число:

1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или 
съпруга, с лице, с което съм 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 народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролни длъжност на национално равнище в 

политическа партия.

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1

Дата: ДЕКЛАРАТОР

1 декларацията се подава от служителите във Върховния административен съд, с изключение на

главния секретар


