7.6.7.018, 10:41

РЕПУБЛИКА 6 ЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗA ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

/
/Попълва се служебно/

Вх. №

год.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
tb

ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2

OT ЗAKOHA ЗA ПРОТИВОД,ЕVIСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И BA
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИHTEPECИ
Име:
ЕГН:

КОнтролно число:

675F4925

v1.0

/Попълва се автоматично/

L
I

Т

МесторабОта:

Районна прокуратура-гр.Провадия

ДлъжнОст:

съдебен деловодител

Код:
/Ronълвacecлyжeбнo/

Стр.1

1/1

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

/.b.LVl6, 1U:41

Име на декпаратора:
in

/собствено, бащино, фамилно/

A

F ГН:

T

V11. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контроп на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на дпъжност:
1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Нямам нищо за декпариране.

Таблица № 15

Ном
no

Размер на дяповото участие

Дружество

ред
1.
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
1.3. Развивам дейност като еднопичен търговец:

Нямам нищo за декпариране.

Ном
no

Предмет на дейност

Наименование на ET

ред
1.

Декпаратор:
/noДnиc/

Стр.2-1/2

Име на декларатора:

Дс

/собствено, бащино, фамилно/

Т

A

ЕГН:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

I

Х

I

Табпица № 18

Ном
no

Размер на дяповото участие

Дружество

ред
1.
2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Х

Нямам нищо за декпариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Табпица № 19

Ном
no

Уч астие

Дружество

ред
1.
Нямам нищo за декпариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:

Таблица № 20

Ном
no

Предмет на дейност

Наименование на ET

ред
1.

Декларатор:
/подп ис/

Стр.2-2/2

Име на декларатора:

ЕГН:

Т'

А.

/собствено, бащино, фамилно/

VIII. Договори с пица,които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична дпъжност,решения B кръга на неговите
правомощия ипи задъпжения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 21

Ном
no

Предмет на договора

Трите имена на лицето,с което е сключен договора

ред
1.

1Х.Данни за свързани пица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност,има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

Ном
no

Област на дейност на свързаните лица

Трите имена на лицето

ред
1.
Дата: 7.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-1/1

7.6.2018, 11:31

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
ОТНЕМАНЕ HA НЕ3АКОННО ПРИДО6ИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпкОнпи

Промяна

/
/Пonълвa ce cnyжëбнo%

Вх. №

гОд.

ДЕклАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПPOTИBOДEЙCTBИE HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част ii: ИHTEPECИ
г

Име:
ЕГН:

КОнтр0лн0 числ0:

7943334F

v1.0

/ПОпъпва се автОматичн0/

МестОрабОта:

PAЙOHHA ПРОКУРАТУРА- ПPOBAДИЯ

ДлъжнОст:

ПPИЗOBKAP-ЧИСТАЧ

КОд:
/ ПОпълвасеспужебн0/

7-PKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.6.2018, 11:31

Име на декпаратора:
C

/собствено, бащино, фамипн0/

К1

ЕГН:

f

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица с нестопанска цеп или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в спедните тьрговски дружества:

Х

Нямам нищо за деклариране.

таблица №15

€ : о1Yt

?аз^Лер нa ДЯд'гА€iUт{Э ZfчaCтLi'.

JJ,рцже::гвсз
реД
1..
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цел или нa кооперации:
r,t

Нямам нищо за декпариране.

Х

Табпица № 16

Х

Табпица № 17

Участие

дрУжества

реД
~1.

Нямам нищо за декпариране.

1.3. Развивам дейност като еднОличен търговец:
H

Гlредмет нa дейнаст

Нь7именование на Ет

ДекларатОр:
/п0дпи:/

Стр.2-1/2

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.6.2018, 11:31

Име на декларатора:

ЕГН:

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми нa длъжност:
2.1. Имам участие в спедните търговски дружества:

Таблица № 18

Нямам нищо за деклариране.

H OM
no

?sn3h1Eр на llЯлогзоТн) цчсС?it£'

ДружеСГво

Рвд
1.

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цел unu на кооперации:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица №19

Х

Таблица №20

Ho

no

УЧаСтие

Дрyжecтоo

ред
1.
2.3 Развивам дейност като еднопичен тьрговец:

Нямам нищо за деклариране.

Нои
no

Предмет на дейЧсст

Наименование на ЕТ

рЕ?д

1.

Декпаратор:
/подпис/

Стр.2-2/2

ZPKONPI Dek1 З5 А1 Т2-2

7.6.2018, 11:31

Им£ на д£кпаратора:

C

/собств£но,бащино, фамипно/

Г

K

ЕГН:

V111. Договори C лица,които извършват дейност в области,свързани C вземаните aT лицето,заемащо висша публична длъжност,решения B кръга на неговите
правомощия ипи задъпжения no служба:
Нямам нищо за деклариран£.

Таблица № 21

Х

}-itзм
rio

ТритЕ'им£на на лицЕт0, C КО£тС t' СКл;Пчрн доГо6Др Э

ПрЕдмет НЭ доГоCi^цa

рЕд1
~

tX. Данни за свързани лица,към дейноспа на които лицeтo, заемащо висша публична длъжност,има частен интерес:
Нямам нищо за декпариран£.

Таблица № 22

Х

H OM
no

Трите им2на на лиц£ t о

Оk:nacr на дЕ.'иаiОСт на L Э'нр3ани

2

лица

•

~.}::.г,}
г
.t .

дата: 7.6.2018

Г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-1/1

07.06.2018, 10:42

РЕПУБ l1 ИКА 6 ЪЛГАРИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

/
/Попълва се служебно/

Вх. №

год.

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
nO ЧЛ. 35, AЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKGHA ЗА ПРОТИВЬДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

њ

М~

F ГН:

КОнтрОлно число:

30C98DOC

vi.0

/Попъпва се автоматично/

МестОработа:

Районна прокуратура-гр.Провадия

ДЛЪЖНОСт:

Съдебен секретар

Код:
/ Попълва се спужебно/

Стр.1-1/1

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

07.06.2018, 10:42

Име на декларат0ра:
/с0бствено, бащин0, фамилн0/

П

H

ЕГН:

М

VII. Участие в тьрг0вски дружества, в органи на управпение или к0нтроп на търг0вски дружества,на юридически пица с нест0панска цеп или на к0операции, какт0 и
извършване на дейн0ст кат0 едн0пичен тьрг0вец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжн0ст:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №15

на юридически пица C нест0панска цел или на кооперации:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица № 16

1.3. Развивам дейност като едн0личен тьрг0вец:

Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в спедните тьрг0вски дружества:

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търг0вски дружества.

Таблица №17;

`!зе,"iг ,ет н? д4С:9нС` ":

Декларат0р:
/пoдпиc/

Стр.2-1/2

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

Име на декпаратора:
/собствено, бащино, фамилно/

07.06.2018, 10:42

ft

H

ЕГН:

M

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:
2.1. Имам участие в спедните търговски дружества:

Х

Нямам нищо за деклариране.
~?.

р На цнла

Таблица №18

=о y .а cтtІ=:

2.2. Съм управител или чпен на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица №19

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица №20

Декларатор:
/пОдписi

Стр.2-2/2

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

Име на декпаратора:
/собствено, бащино, фамилно/

07.06.2018, 10:42

П

H

М;

ЕГН:

VIII. Договори C лица, които извършват дейност в области,свързани C вземаните от лицето,заемащо висша публична дпъжност,решения B кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за декпариране.

Х

таблица № 21

Х

Таблица №22

1Х.Данни за свързани лица, към дейноспа на кoитo лицето,заемащо висша публична дпъжност,има частен интерес:
Нямам нищо за декпариране.

Дата: 07.06.2018

г.

Декпаратор:

/подпис/

Стр.3-1/1

7.6.2018, 15:01

РЕПУ 6 ЛИКА БЪЛГ AP ИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
кпконпи
Вх. №

Промяна

/
/Попълва се служебно/

год.

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
rIO ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Л

ЕГН:

Контролно число:

96F375A1

vi.O

/Попълва се автоматично/

Месторабота:

Районна прокуратура гр.Провадия

Длъжност:

Административен секретар

Код:
/ Попълва се служебно/

Стр.1-1/1

7PKONPI nekl 35 А1 т2-2

7.6.2018, 15:01

Име на декларатора:
/собствено,бащино, фамилно/

A

Л

ЕГН:

Д

VII. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контрол на търговски дружества,на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

_

Нямам нищо за декпариране.
- -

---

Х

Таблица № 15

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.
1.2. Съм управител или чпен на орган на управление или кoнтpoл на тьрговски дружества,
Нямам нищo за декпариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Таблица № 16

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
Нямам нищo за деклариране.

1.3. Развивам дейност като еднопичен тьрговец:

Х

Таблица № 17

Ном
no

Наименование на ET

Предмет на дейност

ред
1.

Декларатор:
"noдnис/

Стр.2-1/2

ZPKONPI Dek1 35 Al [2-2

7.6.2018, 15:01

Име на декпаратора:

A

/собствено, бащино, фамипно/

Л

ЕГН:

Д

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в спедните търговски дружества:

X

Нямам нищо за деклариране.

J

Таблица № 18

Ном
no

Размер на дяповото участие

Дружество

ред
1.
2.2. Съм управител или член на орган на управпение или контрол на тьрговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цел или нa кооперации:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №19

Ном
no

Дружество

Участие

ред
1.
2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:

Нямам нищо за декпариране.

Таблица №20

HoM
no

Наименование на ET

Предмет нa дейност

ред
1.

Декларатор
/ пqр,пис/

Стр.2-2/2

ZPKONPI Dek1 з5 А1 т2-2

7.6.2018, 15:01

Име на декпаратора:

A

/собствено, бащино, фамилно/

Л

I
1

ЕГН:

Д

V111. Договори с пица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша пубпична дпъжност, решения B кpъra на неговите
правомощия ипи задължения no спужба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Табпица №21

Ном
no

Предмет на договора

трите имена на лицето, с което е скпючен договора

ред
1.

ix. Данни за свързани пица, към дейноспа на които пицето, заемащо высша публична дпъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за декпариране.

Х

табпица № 22

Ном
no

Област на дейност нa свързаните пица

Трите имена на лицето

ред
1.
Дата: 7.6.2018

г.

Декларатор:
/ подпис/

Стр.3-1/1

7.6.2018, 10:28

РЕПУ 6 ЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДО6ИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

/
/Попълва се служебно/

Вх. №

год.

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA KOPYПЦИЯTA И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

L

C

т

ЕГН:

КОнтрОлн0 числ0:

А18СОВОВ

v1.0

/ Попълва се автоматично/

Месторабота:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА -ПРИВАДИЯ

ДлъжнОСт:

"Съдебен деловодител"

Код:
/ Попълвасеслужебно/

Стр.1-1/1

I

Име на декларатора:
/гобгтвено, бащино, фамилно/

С'

C

ЕГН:

Т

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контроп на тьрговски дружества,на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането ипи назначаването

1. Kъм датата на избирането или назначаването на дпъжност:
1.1. Имам участие в спедните тьрговски дружества:

Х

Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 15

Ном
no

Размер на дяповото участие

Дружество

ред
1.

1.2. Съм управитеп или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цеп или на кооперации:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Нямам нищо за деклариране.

Ном
no

Предмет на дейност

Наименование на ET

ред
1.

Декларатор:
/noДnиc/

Стр.2-1/2

LPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

Име на декларатора:
i

/rnFirтonun

Fiaiiiинn. снамипно/

I

C

C'

ЕГН:

Т

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:
Таблица № 18

Нямам нищо за декпариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.

2.2. Съм управитеп unu член на орган на управление unu контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за декпариране.

на юридически пица C нестопанска цеп unu на кооперации:

Х

Таблица № 19

Х

таблица № 20

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
Нямам нищо за декпариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
Ном
no
ред

Предмет на дейност

Наименование на ET

1.

Декларатор:
/подпис/

Стр.2-2/2

LrпVIVYI UeKI

Н1 I L-L

Име на декларатора:

с

/rnFiгтRPЧn ha111NH0. (ЬамиЛно/

с

r

ЕГН:

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в обпасти,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична дпъжност,решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Таблица №21

Нямам нищо за деклариране.
Ном
no

Предмет на договора

трите имена на лицето, с което е сключен договора

ред
1.

1Х. Данни за свързани лица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична дпъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Ном
no

Обпаст нa дейност нa свързаните лица

Трите имена на лицето

ред
1.
Дата: 7.6.2018

г.

Декларатор:
/noдnиc/

Стр.3-1/1

6.6.2018, 15:08

P E ПУБЛ И КА БЪЛГАРИЯ
V

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконПи

Промяна

Вх. №

Попълвасеспужебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОД'ЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

И

Б

ЕГН:

КОнтрОлно число:

65EB1AAB

v1.0

/ПОпълва се автоматичн0/

Месторабота:

PAЙOHHA ПРОКУРАТУРА- ПPOBAДИЯ

Длъжност:

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ - CЧETOBOДИTEЛ

Код:
/ ПОпъпва се спужебно /

Стр.1-1/1

ZPKONPI Dekl 35 А1 т2-2

1

1А..п ".' nлv лзлаТлУlа•

I

/Собствено, бащино, фамилно/

6.6.2018, 15:08

~

IA

i

G

I

V11. Участие в тьрговски дружества,в органи на управпение или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като еднопичен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на дпъжност:
1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Нямам нищо за деклариране.

таблица № 15

►aзrfеp на дяловото цчастие

Др;гжеСтво

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
на юридически лица C нестопанска цеп или на кооперации:

Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица №16

Х

табпица № 17 ..

How
no

Участие

Дружество

рвд
1.
1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Нямам нищо за деклариране.

I-foм
no

Наименозание нa ET

Гlредмет на дейност

род
1.

Декларатор:
/подпиС/

Стр.2-1/2

ZPKONPI Dek1 ЗS А1 т2-2

6.6.2018, 15:08

Име на декпаратора:
/собствено, бащино, фамипно%

~

A

L'l

I

i

ЕГН:

I

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането ипи назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №18

I (OirS

rs 1

Дружества

Размер на дяггзвотп учгс.тие

ред
1.
2.2. Съм управител unu член на орган на управпение ипи контрол на тьрговски дружества,
на юридически пица C нестопанска цел или нa кооперации:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 19

Х

Таблица № 20

. .:}~~•º
_-

1'^юст;яе

ДГ,'жествД

,
2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Нямам нищо за декпариране.

іоц4

no

I-lаименование нa El

;1редмегт нa делнДст

Ред

1.

Декларатор:
/подпис/

Стр.2-2/2

ZPKONPI Dek1 ЗS А1 Т2-2

1

6.6.2018, 15:08
ТГ1П~ •

/собствено, бащино, фамилно/
I

I

IA.
i

'

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от пицето,заемащо висша публична длъжност, решения B кръга на неговите
правомощия или задъпжения no служба:
Нямам нищо за деклариране.
~

та6лица № 21

Х

~-•,.x- t? г' }tг:3 ~C.Г::i6C'Э
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1Х.Данни за свързани пица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност,има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

ј

таблица № 22

ГI;3;ЭаСт н;3 :I.:йi{)Ст н г г:н3Ър3анитР лицгз

Тритfэ иА^гP.t1r на ; иг ет{3
j)`.. [.I

•

Дата: 6.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-1/1

7.6.2018, 10:27

РЕПУБЛ VI КА БЪЛГ AP ИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

Вх. №
/ПОпълва се служебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT 3АКОНА ЗА. ПРОТИВО,ЦЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИHTEPECИ
Име:

ЕгН:

Контролно число:

CB5F3DCB

v1.0

/ПОпъпва се автоматичн0/

Месторабота:

Районна Прокуратура - Провадия

Длъжност:

съдебен секретар

K oд:
/ПОпъпва се служебно/

Ста.1-1/1

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.6.2018, 10:27

ЕГН:
I

/соб

бащино, фамилно/

'

.
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VII. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контрол на тьрговски дружества,на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №15

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №16

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №Z7

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,

Декларатор:
/подпис/

Стр.2-1/2

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

I

ИМе на µсм-й j.~ ~ ~.
/собствено, бащино, фамипно/

/.b.LUl0, 1V.' ,

'
~

^

л

П;

ЕГН:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в спедните търговски дружества:

Таблица № 18

Нямам нищо за декпариране.
}#:t!1>Эi'.C;}-Cз ч L:"y`

tTJ::

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
на юридически пица C нестопанска цел или на кооперации:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №19

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №20

"г ir`i<~......

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
t`~зС"г4~г{nFiclHi tk;i ....

Декларатор:
/подпис/

Стр.2-2/2
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Име на декларатора:
- - •- --. ~...., .. .....__.. .;.~...._....

I'..‚Ј 'Ј'.І .'_.

/.V.Lv.av,

A

A.

i П;
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ЕГН:

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност,решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no спужба:
Нямам нищ0 за деклариране.

Х

Табпица №21

Х

Таблица № 22

1Х.Данни за свързани лица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност,има частен интерес:
Нямам нищ0 за деклариране.

Дата: 7.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-1/1

