Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA ИECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, an. 1, т. 1 от 3ПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Дoлyпoдпиcaният/aтa Д.

с EГH

т

A

т

, изд.на

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, C лице, C което съм във фактическо съжителство, C
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия дo четвърта
степен включително или no сватовство дo четвърта степен включително;
2. He съм едноличен тьрговец, неограничено oтгoвopeн съдружник в
тьрговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски
представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик,

член на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа
партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
При възникване на някое oт основанията за несъвместимост,
посочени от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

днКЛАРАТОР:
Дата: 29.06.2018

Гр.Провадия

г.

Припожение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA ИECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Долуподписаният/ата А.

с EГH

л.к. №

FL

Д~
, изд. на

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йераркическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта
степен включително или no сватовство дo четвърта степен включително;
2. He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски

представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или контрол на търговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа

партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.

При възникване на някое от основанията за несъвместимост,
посочени от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

ј (hКЛАРАТОР:
Дата: 29.06.20 18 г.
Гр.Провадия

Пршгожение N_° 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за

съдебната власт
Долуподписаният/ата П

с EГH
, Л.К. №
постоянен адрес:

М

H

, изд.на

j[Е,КЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.
He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта
степен включително или no сватовство до четвърта степен включително;
2. He съм едноличен тьрговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски

представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа

партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
При възникване на някое oт основанията за несъвместимост,
посочени от T. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

J 11" КЛАРАТОР.
Дата: 29.06.20 18 г.

Гр.Провадия

Приложение N° 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA ИECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Долуподписаният/ата A
с ЕГН

, л.к. №

И

Б

,изд.на

постоянен адрес:

ДЕ,КЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия дo четвърта
степен включително или no сватовство дo четвърта степен включително;
2. He съм едноличен тьрговец, неограничено отговорен съдружник в
тьрговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски

представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или кoнтpoл на тьрговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа
партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.

При възникване на някое oт основанията за несъвместимост,
посочени от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

дНКЛАРАТОР:
Дата: 29.06.20 18 г.

Гр.Провадия

Приложение N_° 1

ДЕКЛАРАЦИЯ 3А ИECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Долуподписаният/ата C

с EГH

л.к. №

C

T

и

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия дo четвърта
степен включително или no сватовство дo четвърта степен включително;
2. He съм едноличен тьрговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, тьрговски

представител, прокурист, гьрговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или контрол на търговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа

партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.

При възникване на някое от основанията за несъвместимост,
посочени oт т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се за,дължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

~ (нКЛАРАТОР:
Дата: 03.07.2018 г.

Гр.Провадия

Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
~

съдеоната власт

Долуподписаният/ата A:
с ЕГН',
постоянен адрес:

A.

П,

;,изд.нa

~

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, C лице, C което съм във фактическо съжителство, C
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта
степен включително или no сватовство до четвърта степен включително;
2. He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
тьрговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски

представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа
партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.

При възникване на някое oт основанията за несъвместимост,
посочени от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

Дн,КЛАРАТОР:
Дата: 29.06.20 18 г.

Гр.Провадия

Приложение №1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА HECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПKOHПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за

съдебната власт
Долуподписаният/ата C
, л.к. №
с EГH
постоянен адрес:

K

Г

, изд. на

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

1.
He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със
съпруг или съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с
роднина no права линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта
степен включително или no сватовство до четвърта степен включително;
2. He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
тьрговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски

представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик,
член на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или
кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа
партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.

При възникване на някое от основанията за несъвместимост,
посочени от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен
срок да уведомя за това работодателя.

~ ЩКЛАРАТОР:
Дата: 29.06.20 18 г.
Гр.Провадия

