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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA HECbBMECTHMOCT
no чл. 35, a_т. 1, т. I от ЗПKOHIIИ във връзка с чл. 34Оа, an. ? от Закон за
съдебната власт
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ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
l. He съм a йерархическа връзка an ръководство и контрол със съпруг
или съпруга, с лице, с кбетб съм във фактическо съжителство, с роднина no

права линия без ограничения, no съребрена линмя дo четвърта степгн
включително или no сватовство дo четвърта степен включително;

2.He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдрцжник a
търговско дружествб, Управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговскІi посредник, ликвидатор или синдик. член
на орган нa управление или кoнтpoл нa търговско дру>кествб или коолерация:
3. He съм съветник a общински съвет;
4. He заемам ръководна или кбнтролна длъжносг a политическа napTan.
5. He работя no трудово правоотношение npu друг работодате_z, освен
като лрелодавател във висше училище;

6.He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
При възникване нa някoe or основанията за несъвместимост. ПОСоченИ
т.
I
до т. 6 a настоящата декларация се задължавам a 7-дневен срок да
от
.

уведомя за това работодателя.
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Пргсшжение .N-° 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA HECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната влас
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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
лрава линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта стелен
включително или no сватовство дo четвърта степен включително;
2.He съм едноличен тьрговеи, неограничено отговорен съдружник в
тьрговско дружество, улравител, търговски пълномощник, търговски
представител,арокурист,търговски посредник,ликвидатор или синдик,член
на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или коаперапия;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
5. He работя no трудово правоотношение npu друг работодател, освен
като прелодавател във висше училище;
6.He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и нe
упражнявам друга свободна професия.
При възникване на някое от осиованията за несъвместимост, ❑осочени
oт т. 1 до т. 6 в настоящата декларация cc задължавам в 7-дневен срок да
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР:.
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ДЕКЛАРАЦИЯ 3А НЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 or Закон
за

съдебната власт
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ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йераркическа връзка на ръководство и контрол със съпруг
или съпруга, с липе, 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 включитално;

2.He съм едноличен тьрговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител, търговски 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 лолитическа партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподавател във висше училицне;

6.He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнитeл, както и не
упражнявам друга свободна професия.
Лри възникване на някое or основанията за несъвместимост, посочени
от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен срок па
уведомя за това работодателя.
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Приложение ]'& 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA НЕСЪВМЕСТИМоСТ

no чл. 35, an. 1, т. 1 вт 3ГIYОHГiН във връзка с чл. З4аа, an. 2 вт Заквн за
съдебната власт
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ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йераркическа връзка на ръковвдство и контlз4л еъс съпl
зуг
или съпруга, с лице, с ксзето съм във сзактическо съжителствв, с рвднина п©
права линия без вграничения, no съребрена линия до четвърта степен
включително или no сватовство до четвърта степен включителнв;
2. He съм едноличен търгввец, невграниченгз втговврен съдрУжник в
згввски пълнвмощник, търгсэвски
гьргввскв дружество, управител, тъl
представител, прокурист, търгввски пвсредник, ликвидатвр или синдик, член
на орга.н на Управление или контрол на търговско д}зужествв или кввперация;
3. He съм съветник в абщнски еъвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
5. He работя no трудство правнзотношение при друг работодател, освен
катв препнздавател във висше училище;
b. He съм адввкат, нвтариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам другв сввбсщна првоесия.
При възникване на някое ©т вснвванията за несъвместимоет, пвсочени
вт т. 1 до т. b в наствящата декларация се задължавам в 7-днввен срвк да
Уведвмя за това работгэдателя.
/
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ДЕУСЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪSМЕСТИМ©СТ
no чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПК©НПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
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ДЕI
СЛАРИРАМ,'-т-Е:
~Г•~Не съм a йерархическа връзка на ръководство и контрол със cъпpyг
или съпруга, с дице, с което съм във фактическо сзжителетво, с роднина no
пргва линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта степен
включително или no сватовство дo четвърта степен включително;
G2; He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
~
тьрговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, тьрговски
представитег., прокурист,търговеки посредник, ликвидатор или синдик, член

на

на yпpaвлeниe или. кoнтpoл нa тьpгoвcкo дpyжecтвo или кooпepaцкя.;

L31 He съм съветник a общински съвет;
(4'. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
~ He работя no трудово ггравоотношение при друг работодател, освен
кгтo преподавател аъа виспце училище;
~.) He cw адвокат, нотариус, частен съдебен изпълкител, както и нe
упражкявам друга свободна професия.
При възникване на някое от основанията за нecъвь*ecтицocт, пocoчeни
от т. 1 no т. 6 в настоящата декларация се зацължавам в 7-дневен срок да
уведомя за това работодателя.
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ДЕ,КЛАРАЦИЯ ЗA ИЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗГПСОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
,
с .іе6ната власт
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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 no четвърта степен
включително или no сватовство до четвърта степен включително;
2.He съм едноличен тьрговец, неограничено отговорен съдружнкк в
тьрговско дружество, управител, търговски пълномощник, тьрговски
представител,прокурист,тьрговски посредник,ликвидатор или синдик,член
нa орган на управление или контрол нa 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 рабогодателя.
А

ДЕКЛАРАТОР:
Дата:
Гр.

I Ірила>юенне 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИм4СТ
no чл. 35, an. I, т. I от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт

Долуподписаният/ата
с ЕГН ^
постоянен адрес:

>

ДЕК;ЛАРИРАм, Ч]Е:
I. He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол съе съпруг
или съпруга, с лице, с което съм във ©актическо 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 тьрговеи, неограничено отговорен съдружник
в
_
търговеко дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
предетавител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
3. He съм съветкик в общинеки 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 просзесия.
При възникване на някое от основанията за несъвместимост, посочени
от т. I дo т. 6 в настоящата декларация cc задължаваtiг

в 7-дневен срок да

уведомя за това работодателя.
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Приложенне N° I

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪSМЕСТИМОСТ
no чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
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пос.~оянен адрвс:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.He съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг
или съпруга, с nuue, 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
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
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 правоотноцiение при друг работодател,освен
като преподавател във виcшe училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободха професия.
При възникване на някое от основанията за несъвместимост, посочени
от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-днeвeн cpoк дa
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР
Дата: ~а
Гр. .. ! .у4t йј~.1?

Приао.женне d° !

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA ИЕСЬВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт

~ъ8 иА&а

Долуподписаният/ата

, л.к. №

с ЕГН
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 еъжителство, 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 тьрговец, неограничено отговорен съдружник в
тьргоаско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
представител,прокурист,тьрговски посредник,ликвидатор или синдик,член
на орган на управление или контрол нa тьproвcкo 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 работодатеп, 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
oт т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен срок да
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР
Дата:

0 6 . ? О9~'
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ДЕКЛАРАЦпЯ ЗА HECbBMECTHMOCT
no чл. 35, ал. l, т. ! от ЗПKOHIIFI във иръзка с чa. 40а. an. ' от Закон з- а
сЪдеОната вЛ?ст
,7,о.гуподпгнсаниятгата
С

ЕГН

—

л.к. №

—

-

и

ПОСТОЯНгН адреС:

ДEKЛAPHPANi, ЧЕ:
1. He съц в ггерархичгска връзка на ръкоыодство п контрол СЪс съпруг
unu cъпpyra, C nune, C ROCTO съм във фактичгско СЪгкИтглств0. C роднины no
праыа линИЯ оез ограничгния, no съре5ргна линця ао Четвърта стеПгн
вкзючггтелно unu no еватовсгво до чгтвърта степен вк.тючително;
_'. He съц едноличен тъ}эговец, неограничгно отговорен съдружник a
търгоыско дружгство, управггтеЛ, търговскп пълноцощнцк, търговски
представител, прокурист, тЪРгоВскц ПОсргдниК, лЙкввдагор ЙЛИ сЙндИк. ЧЛсн
на орган нa у правленЭЭе ггли Kourpon ua гьрговско дру>г.ество или коопера!іЭЭя;
3. He СЪ1г СЪветник a obЩгЭнски сЪВеТ:
4. Нс зав`гам 4нъкОводна и.тгЭ контролна длъжност a политичгска партПя.
5. He раЬотя no тj.э \ дово правоотношеньие !:ри дрУг раоотолате.т, гэСве!i
като пргподавател във висше учьглищг;
6. He съпа адвокат, нотагпус. чаСтгн Съагбгн из11ЪЛНПтгЛ, както H нг
упражнявапЭ друга Сво~эидна професия.
При възнгткване нa ннког ог основанггята за нгсънцестгЭNгост, иоСг чгныЭ
от т. 1 до т. 6 a настоящата декларация cc задъли:ава n a 7-дневен cpoh na
уведо "гя за това ра5отодателя.

ДЕК 1АРАТОР ..
датя: 72 0 6 '
~~.
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11ри~о.ж'ение № !

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA НЕСЪВМЕСТИМОСТ

no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПKOHПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната влacт
Долуподписаният/ата ,~t~ `~•~"~~~ ~ ц ... ыY , ~
, л.к. № .......,..,..,.~

постояг3ен адрес: ..., !.

,;it`~-'~ "lJ~
..

_ .1.. ~

~•~~ •~

ДВКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм a йерархическа връзка на ръководство к контрол със съпруг
или съпруга, C лице, C кoeтo съм BbB фактическо съжителство, C роднина no

права линия "
оез ограничения, no съребрена линия до четвърта степен
включително или no сватовство до четвърта степен включително;

2.He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник a
тьрговско дружество, управител, тьрговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на управление или кoнтpoл на търговско дружество или кооперация;
3. He съм съветник a оо
'щински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност a политическа пзртаiя.
5. He работя no трудово правоотношение при друг рао
'отодател, 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
oт т. 1 дo т. 6 a настоящата декларация ce задължаватi в 7-дневен срок да
.

уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР:....
Дата:_
Гр. ..

с ~1tо ......
с

~

Приаожение Ns 1

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

съдебната власт

~

Дoлyпoдпиcaният/aтa ! ! І4І

.~~✓~s-~.~ ~~.

с ЕГН ...
постоянен адрес:

и

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 тьрговец, неограничено отговорен сьдружник в

тьрговско дружество, управитвл, тьрговски

пълкомощник, търговски

представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или кооперация;
3. He съм съветкик в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
5. He работя no трудово правоотношекие пуи друг рабвтодате,х, освен
като преподавател BbB висше учияищв;
6. He съм адвокат, котариус, частея съдебгн изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
При възникване на някое от основанията за несьвместимост, осочени
от т. 1 no т. 6 в настоящата декларация се задъпжавам в 7-дневен срок да
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР:.
Дата:
Гр.

‚2~

Ilригп.)кеi пге .:4'O I

ДEKЛAPAЦИЯ ЗA НЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон зз
‚1

съдебната власт

J ~~ 9 riJL(~ 1 -Ut~i.(

Долип 1п иcaн}~ яЌ/aтa

LtiQ( ! Ь..'

ц

C ЕГН ~ы
гЮетопуен aaoece

H

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
I. He съм 3 Ёiерархическа връзка на ръководство ct контрол със съпруг
или cъпpyгa, C лицe, C кoeтo съм във фактическо съжИтеЛСТво, C роднина rio
лрава линия без ограничения. no съребрена г,иннгя до четвърта степен
включително или no сватонство до четвърта степен включитепно;
2. He съгн едноличен тг,рговеи, неограничено отговорен съдружник a
търговско дружество, управител, тъpгoвCкн пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на иправление или контрлл на търговско дружество unrt кооперация;
3. He съм съветкик a общински съвет;
=l. He заелла.
ь ръководна или контролна длъжност a политическа партьня.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
кaтo преподавател във внгсше училище;
6. He съм aдвoкaт, нотаоиус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
При възнннкване на някое oт основанията na несън~нестимост, посочени
oт т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам a 7-дневен срок да
уведомя зa това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР:.

? l.
~~
C:
, [J
'. ~
v~
Дата: ~~
/
гр .~-т?J

ГІриложехгне ,lVP 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА HECЪSMECTИMCiCT
no чл. 35, an. I, т. 1 от ЗГI
КОНПН във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Долујодписан

'7

с ЕГН
постоянен адрес: ... .1' q

, л.к. №
i

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа. връзка на ръководство и контрол със съпl
зуг
или съпруга, C лице, C което съм във гзактическо съжителство, C роднина no
права линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта степен
вКЛЮчително unu no свl
товство До Четвърта стеП8Н вклЮЧИтеЛН0;
2. He съм едноличен тъlзговец, неограничено отговорен съдружник в
тьрговскº дружество, управител, търговски пълномотцник, гьрговски
представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик, Член
на орган на иправление или контрол на търговско дружество или к©операция;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна гдлъжност в политическа партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодатеЛ, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдгбен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
ПрИ възнИкване на някflе от основанията за несъвместимост, пвсочени
от т. 1 До т. b в насто5нщата декларация cc за.дължавам в 7-дневен срвк ,аа
уведомя за това работодателя.
~,

ДЕКЛАРАТоР:. ..
Дата: ~~
Гр. . .

v

Приааженне ;чга l

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВNдЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗГIIСОНГI
И във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за

Долуподписаниятl
ата
с ЕГН
постоянен адрес:

ъдeбнaтa r -c~9
..

, л.к- Лf°

Ѕ

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръководство a контрол със съпруг
или съпруга, C лице, C което съм във фактическо съжителство, C родника no

лрава 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 лълнoмoщник, търговски
представител, прокурист, тьрговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган us управление unu контрол нa тьрговско дружество или кооперация;
3. He съм еъветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
5. He работя no трудово правоотнотцение 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 несьвместимост, посочени
от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневен срок да
уведомя за това работодателя.

ii

ДЕКЛАРАТОР
Дата:
Гр.

r

Приº о.)кенi ъ

I

ДEKЛAPAЦИЯ ЗA НЕСЪ$МЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. l от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съде'
оната власт
Долуподписаният/ата

c EГH . _

_

, л.к. №

постоянен адрес: .. .. .

~
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

l. He съм a йерархическа връзка на ръководство a контрол със съпруг
или съпруга, с лиие, с което съм във фактичееко езжителетво, с роднина no
права линия "
оез ограничения, no съребрена линия до четвърта степен
включително или no еватовство дo четвърта степен включително;
2.He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, пърговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на Управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
3. He съм съветник a общинскг•i съвет;

4. He зaeмali ръководна или КОнтроЛНа ДЛЪжноСт a ПОЛИТИЧеСка Партия.
>. He работя no трудово правоотношение rIpu друг работодател, освен
като преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебгн изпълнител, както H HC
упражнявам друга свободна професия.
При възникване нa някое от основанията за нееъвместимост, посочгни
oт т. 1 до т. 6 a настоящата декларация се задължавам a 7-дневен срок да
уведомя за това работодателя.

ДEKЛAPATOP
Дaтa: +V~~.'v ~ . ~ ?,`~ r
Гр.

TIp Lwжеж' е Ј& i

дEКЛАРАЦИЯ 3fi НЕСЪ$МЕЕТ!4.Ni©z.Т
no чл. 35, an. ? , т. t от 3Г (OНsТH във вpъзкa c чл. 34Qa, an. 2 от 3aкoн 3a
съдео
'
ната власт
~

,г?одуподписаният/aтa
с ЕГН
r-л
лостоянгн aдpec:

9

v
о ._..
, л.к. ~~
'•~

и
)

7

1;Еi6.1-IА?rIPAМ, ЧЕ:
1. He съм a йерархическа впъзка на ръководетво и конгпоЛ със съпруг
или съпруга, c nu!ie. c кoeтo съм във ëзaкгичecкo cъжитeлcтвo, c poднинa no
пД3в2 линиЯ бе3 ограничепия, no сЪребргнс ЛИнИя no Четвърт@ CTelеii
вюагючително или no сватовство до чгтвърта степен вк,?ючитe:tнo;
2. He съм е.гнолиЧен ,~pГ©вeц, нeoгpaниLгнo oтгoвooгн cъ;_,pyhни:: a
rDрroscxo дру>itecTso, управител, "ЬрГовскИ лЪЛномощнИк, ГдрГовски
пргдставител,прокуриет,търговеки посредник,ликвидатод или синдик,член
на орган на упрквление или контрол на търговско дружество или коопераиии;
3. He съм съветник в общинекц, съвет;
4. He заеыам роководна или ковтполна длъжност a политическз партия.
5. He работя no трудово правоотношгние при друг работодател, освен
, чилище;
като преподаветеЛ във висше и
6.He съм адвокат, нотариус, частец съдебен излълнигел, както и не
упражнявгм друга свободна прооесия.

~

Гри аъзникване на някое oт основанията за нееъвместимосг, посочени
от т. I no т. 6 a настоящата деклараг;,ия cc задължааам a 7-днеаеи срок да
уведомя зв това рабогодателя.

;
;,EI{ЛAРATOP
Дата

Гр. ..
..
ј ✓7

v

Приложение !

ДЕКЛАРАЦИ$LЗА HEtbBMECTHMOCT
no чл. 35, ал. 1, т. I от ЗГГКОHЛH въввръзка с чл. 340а, an. 2 от Зaкон за
съдебната власт
Долуподписаният/ата
с ЕГН
постоянен адрес:

ГГ
.г~~?i''
...~ G
,

k'7.:

...

.,~

.

л к.

H
. J.

v
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връэка на ръководство и контрол със съпруг
или съпруга, C лице, C което съм във фаќтическо съжителс-гво, с роднина no
права линия без ограничения, no съребрена nиния до четвърта степен
включително или no сватовство до четвъща степен включително;
2. He съм едноnичен търювец, неграиичено oтговорен съдружНик в
тьрговско дружество, управиел, гьргoвски пълыомощник, търговски
представител, прокурист, търговеки посдник, ликвидатор или синдик, чден
на оргав на управление или кoитол Ha 'г'рговско дружество или кооперация;
3. He съм съветник в общински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност B политичесІа партия.
5. He работя no трудовo прaвоoТнDщение при друг работодател, освев
като преподаваТел във висше учиnище;
6. He съм адвокат, нотариус, частн съдебен изпълнител, кaкто и не
упражкявам друта свободна nрёфесия.
При вьзникване на някое от основиията за несъвместимост, nосочени
от т. 1 до т. 6 a настоящата декларацця се задължавам в 7 дневен срок да
уведомя за това работодателя.

дЕКЛАРАТОР .
дата:
Гр.

:.G/

'.Y,% / .

.

Причд.жение .'4'_° 1
j(ЕКЛАРАЦИЯ ЗA НЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от 3ПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Дoлyпoдпиcaният/aтa. . .b
с ЕГН
постоянен адрес: Г)4' •

v
, л.к. № ..

ј

v
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He еъм в йерархическа връзка нa 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
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговеки посредник, nиквидaтop или синдик, член
на орган на управление или контрол на тьрговско дружество или кооперация;
З. He съм съветник в о6щински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия.
5. He работя no трудово правоотногцение npu друг работодател, освен
като преподавател във вигше училище;
6.He съм aдвoкaт, нотариус, частен еъдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.
При възникване на някое от основанията за несъвыестимост, посочени
от т. 1 до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дкевен срок дa
уведомя за това работодателя.

j(ЕКЛАРАТОР:
Дата:
Гр. ...1?,

~

Лри7 п.>мение .1 ' !

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA HECbBMECTHMOCT
no чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПKOHПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
~
.;~~~... ... j..

Долуподписаният/ата..
cr

ч

с ЕГН
~...r~
, л.к. № .
% . 4~?йуб
постоянен адрес: . r
~

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
I. He съм a йерархическа връзка нa ръководство a контрол със съпруг
или cъпpyгa, c nuue, C което съм във фактическо съжителство, C роднина rio
права линия о
'ез ограничения, no съребрена линия дo четвърта степгн
включите.ано или no сватовство до чгтвърта степен включително;
2.He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник a
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. He съм съветник a оо
'щински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност a политическа партня.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
KaTo лреподавател във висше училище;
6.He съм адвокат, нотариус, частен съдебгн изпълнител, както a ae
упражнявам друга свободна професия.
При възникване на някое от основанията за несъвместимост, посочеки
CT T. I no т. 6 B настоящата декларация ce задължаватг
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР:.

ѓ
Дата: (J ~. N. 20i
Гр. ...;

в 7-дневен срок да

1lрииг>кение Л'° I

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА HECЪBMECTИMOCT
no чл. 35, ал. 1, т. I от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната enacT

Їя

Долуподписаният/ата

, л.к. №

с ЕГН
постоянен адрес:

'~;7

'&7 4
In

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. He сълі в Ёiерархическа връзка на ръководство к контрол със съпруг
или съпруга, с лицe, с което съм във фактическо съжителствО, с poднинa no
лрава линия '
оез ограничения, no съребрена линЕня дo четвърта степен
включително или no еватовство до четвърта степен включително;
2.He съм едноличен гьрговеи, неограничено отговорен съдружник в
търговско дружествО, управител, търговски nbnHONIO щннк, търговски
представител, прокурист,търговски посредник, ликвидатор или синдик,член
на орган на управление или контрол на търговско дружество или коопераиия;
3. He съм съветник в оо
'щински съвет;
4. He заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партЕня.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
като преподаватеп 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
oT т. I no т. 6 в настоящата декларация ce задължавалi
уведомя зa това работодателя.

ДЕКЛАРАТПI' -

~t~и4'

Дата: ..~~
Гр.....~

r~

~

в 7-дневен срок да

Пуизожвние 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA $ЕСЪВМЕС'I`ИМОСТ

no чл. 3$, ап. I, т. I от 3iZKOHГiИ във връзка с чл. 34Qa, an. 2 от Закон за
съдебката власт

Дºлyпoдпk аният/aтa. ..

.Q. k и:e,f. t~

,

в!/.,? уј (r n q F~
с ЕГН
ес;
пвстºянен адр~
_ .ri~ '~.С~ ~L

и

r

r: ~~ ~

г

•. л

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
I. He еъм a йерархическа връзка на ръководствв и квнтрвл сьс съпруг
или съпруга, с лиггв, с което съм във фактическо съжителство, с роднина no

права линия без ограничения, no аьребрена линия до четаърта степен
включително или no сватовствв до четвърта степен включктелнв;
2. He еъм еднвличен тьрговец, неограничено отговорен съдружник a
търговско дружество, управитеп, тьрговски пълномощник, тьрговеки
представител, прокурист,тьрговски поередкик,ликвидатвр или синдик, член
на орган на управление или квнтрвл на търговско дружество или ковперация;
3. He cъм гьветник в общински сьвет;
4. He заемам ръковºдна или кпнтролна дпъжнºст a политическа партия.
5. He работя no трудово правооткошение при друг рабвтвдатејз, вовен
като препвдавател във висше училище;
6. He съм ацвокат, котарнус, частен съдгбгн изпълнител, кактв и не
упражнявам друга свободна професия.
При възникваке на някое от основакията за кесъвместимост, посочени
от т. I до т. 6 a настºящата декларация се задължавам a 7-дневен срок да
уведвия за твва рабвтодателя.

ѓ
ДЕKJiAPATOF:...
Дата:
ГF. ... ..r

1lриги.жr,rнr.~i• I

. :гИмост
ДЕдЛАРАf(HЯ зА нЕсьгзМЕг
no чл. 35, iл. !, т. 1 о'г ЗПКОНГIH нъlз н •г..Ля c чч. ;;Qa, an. 2 отЗг(кан за
iъДСбнаИ'е sЛ:ii :

Далуподписан(нят•/;iта.

... и
..~. a..,i.

;л.к.N~-...
)
/

C ЕГН

постоянен адр-

`/

(

ДEKЛAP6iPAM, i1L.:
1. НС сипl a Ёнераркlгческа връзкл iд )ъкоИюдетво It кантрол еъе съпруГ
или съпруга, C лг1цt, c Koc•ro сълн във фактlнч ко съ;кигелств<э, с роДнина 11Сэ
права Лин1(я без ограничання, no GLрClijэeHа ::{1н1tS no четвъртв СтеПен
включително пггга rio сватонство до четвър ;а геПСн вкЛЮНИтеЛно;
2. He еъы еднопичен п~рговеи, н~огранзИчеИго отговорен съдружник a
:'ърговско дpyxrcrrul, управитеЛ, тиргсlи к1: ггълнолгощннк, търговскн
гзредстав{п'гл., гlрс 1:ургп-г, 'г ьрговски ПИСрсДнИlк, л1нЛвlИдатор unit СИндИК, член
на ОрГZt'И нЯ УП :із ittirг C иЛи конТ(?Jr1 ua 1'ъаГИгзгкб щ'у;г:ество itnu KOOГIepaцИ3:
Э . Ht сълl 'r
ник a с,бщински evвe'г,
4. Не за і i : Е:ьковидна t•1Ли KUhi rpoль c,l i:T6:dцiOlт a поз( нтиЧеска П8рт11я .
5. Не рабйтЯ no трудаво прааоотиошгнпе прл npyr работодател, oca~i
като преподава гел въы вьнсше училишс;
6. He CbNI адвокаг, нотариу'С, Часlск il::ц'.JcU И9дЪЛНИТ@Л, както ii нг
упрвх.нява~i друга ci,c,бΡoцнa гтрифесия.

17ри F3Ъ3H11R:вal. Y: i rilii;пe OT основдЬ ll Ят:Э За 411':ъюгеСЕилlонт, нюсоченн
a 7-днeвeн cpaк na
or т. 1 до т. 6 a a сгоящaта дак:( арацo-ня се
увеД01и1я за TUBa работодflтеЛН.

дЕК )14I ~iг_)I'

Прилп.)кение Л"º I

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

оната власт
съде"
n...:ra~r

Долуподписаният/ата ~t`~'[9'.:

с EГH .
постояне~адоес:....['.-%-

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръководство ьн контрол със съпруг
или съпруга, C пице, C което съм във фактическо съжителство, C роднина no

права линия без ограничения, no съребргна линия до четвърта степен
включително или no сватовство дo четвърта степен включителко;
2. He съм едно.аичен търговеи, неограничено oтгoвopeн съдружник в
търговско дружество, управител, търговеки пълнoмoщник, търговски

представител, прокурист,търговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на управление или контрол нa търговско дружество или коопераиия.;
'щински съвет;
3. He съм съветник в оо
4. He загма~t ръководна или контролна длъ кност в политическа партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодател, освен
кaтo преподавател във висше училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както H нe
упражнявамi друга свободна професия.
При възникване на някое oт основанията за несъвыестимост, посочени
от т. I до т. 6 в настоящата декларация се задължавам в 7-дневенрзк да
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР

Дата: гсl ] st ~ і' (~

~~ /
`~
7
г

!lричо.:кениы .'`º !
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ
no чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебката власт
ата
Дотг n одписанег !

.. !.
~

~`~ ~~.~ ~~
• ~~ ~ ~

ї1

..

,

~ .

с ЕГН
~
, л.к. №
постоянен адрес: ../'1р.-..~✓!~? "~..

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм a йерархйческа връзка на ръководство и контрол със съпруг
или съпруга, C лице, C което съм във фактическо съжителство, C роднина rio
права линия без ограничгния, no съребргна линия до чгтвърта степен
включително или no сватовство до четвърта степен включително;
2.He съм едноличен търговец, нгограничено отговорен съдружник a
търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член
на орган нa управление или контрол нa тьрговско дружество или кооперация;
3. He съм съветник a общински еъвет;
4. He загмам ръководна или контролна длъжност a политическа партия.
5. He работя no трудово правоотношение при друг работодатгл, освен
като преподавател във висцге училище;
6. He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна професия.

~

При вьзникване на някое от основанията за несъвыестимост, посочени
oт т. 1 дo т. 6 a настоящата дгкларация ce зздължава.м a 7-дневен срок na
уведомя за това работодателя.

ДЕКЛАРАТОР:.. ,
Дата:
Гр.

їЃЈ• r/

2 (04'p /

/

11ргг.'гп.ж гвпе ..\ 1

ДЕКЛАРАЦЬЈЯ ЗA HECbB1VIECTЬiMOCT
no чл. 35, ал. !, т. I or 3ПKOHITИ нъи нръзка С ч_I. 3-tDa, an. 3 от Закон за
Г`

съдео
"ната enacT
`

дo:I} пo,дпиcaният.'aтa ` ~ љ:'% г
~:

--....... _ _

>s.~.

п.к. N°

с EI-Ь
ПUГ"iчiянгн

If

С\

ДЕКЛАУНРАМ, ЧЕ:
г
1. He съц в гггрархическа връзка на ръководство H I:онтрол със съпр,
ИЛЙ еъПруГа, C anne. С което СЪц abe фактиЧеСко съ)кИТелСТво. C роднИна to

права линия без ограничения. no сърен5рена линия ao четвърта степен
включително цли 110 сватонггво до четиърта сіепен вкiючитетгно:

_. He съ.м едноличен гърговец, неограничено отговорен съдру>кник a
търгонско дружества, управllтел, търговскгг пълноцощник, търговСки
представител, прокурист, търговскгг посредник, ликвllдагор или синдик, член
на лрган на Управление iinn контрол нa търговско дру>Г.есгво nan г:ooлepaL nя:
3. He съ n cъвeтник B общински съвет:
4. He заелгам ръководна или контролна длъжност в политгlческа партггя .
5. He работя no трудово правоотношение при друг рао
"отодате.- . исвег i
като преподавател във виcшe учгглище;
6. He съаа адыокат, HOTarniVc. ЧасТеН сЪДебен изI1ЪЛНиТел, какТо 11 Не
упражнявапг дp}ia свободна професия.
При възньнкване на ннкое or осниваннята за несъкцестимшст, посочени
oт т. 1 .цо т. 6 B настоящата декларация се задълмавац a 7-дневен срок sa
уведо~гя за тoвa работодателя..

ДЕК7ЛРЛТС
Гр.

1lрицг.ж'иигк

l

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗA HECЪBNIECTFiMOCT
no чл. 35, an. 1, т. 1 от 3ПKOHIIП във връзка с чл. 3доа, an. ' от 3ahox за
съдго
"ната власт
до,туподписаният`ата

~~º%~~
......

с ЕГН .
л.к. N
постоянгн адргс: ..г~?...~1,г~~'~С7-

... и
!

ДЕУ:
ЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. He съ~і a Ргерархичгска връзка на ръководство a контрол със съпруг

ann cълpyra, c лFцe, e което съц във фактичегко гъмитглство. C ponnuna no
права лнтния без ограничгния, no съребргна линця .00 четвърта стгпгн
включзгтелно unu no гватовство до чгтвърта стгпен включително;
2. He еъц едноличен гьЕговгц, неограничгно отговорен гъдру>кник a
търговско дружегтво, управтгтел, търговски пълнOцoщнш, търговскп
представител, прокурисг, търглвски лосредник, ликвидатор ann синдик. член
нa орган нa управление ann контрол aa търговско дру>г.ество алц кooпepaіnrЯ;
3. He гъ~г съветник a общинскгг съвет:
4. He загма~г ръководна ann контролна длъ>кност a поЛитичегка партгзя.
"отодате.ъ ooaen
5. He работя no тpудoвo правоотношение г :ри друг рал
като преподаватгл във висше учгглище;
6. He cъы адвокат, нотапицс. частен съдго
'гн изIfЪЛНИтгл, КЗкто a нг
упраяснявапг др}та гвободна профгсин.
При възникване на ннког or основанията за нгсън~ггстимост, аогочгни
от т. ] дo т. 6 a нагтоящата декларация се задължавац a 7-дневен срок да
уведоэгя за това работодатедя.

~.
ДЕКЛР РАТОР
Ї

lf

При~ожение ‚'ч° 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА I3ECЪBIVIЕCТИМt)СТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от 3ГIКОНПI4 във връзка с чл. 340а, an. 2 вт Закон за
съдебната власт
Долуподписаният/ата
с ЕГН
поствянен адрес:

, л.к. №

. . .. и

.L

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1. He съм в йерархическа връзка на ръковвдство и контрол със съпруг
или съпруга, с лице, с кветв съм във фактическв съжителствв, с роднина no
права линия без вграничения, no съребрена линия дв четвърта степен
включителнв или no сватввствв до четвърта степен включително;
2. He съм едноличен търгввец, невграниченв втговорен съдружник в
търгввскв дружество, управител, търгввски пълнвмогцник, търговски
представител, прокурист, гьргввски пвсредник, ликвидатор или синдик, член
на орган на управление или квнтрол на търговско дружество или квоперация;
3. He съм съветник в вбгцински съвет;
4. He заемам ръководна или квнтрвлна длЪЖнвст в п©литическа партия.
5. He рабвтя no трудвво правввтнсэцiение при друг работвдател, сзсвен
като препвдавател във висціе училище;
6. He съм адввкат, нвтариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободна првфесия.
Гlри възникване на някое вт аснвванията за несъвместимвст, посочени
вт т. 1 да т. 6 в настояУцата декларация се задължавам в 7 дневен срвк да
-1
уведвмя за твва рабвтвдателя.

~

ДЕIСЛАРАТОР
Дата:,,,Л~° Q'?

Гр. ..~
г '

Ѓ2'''~~ Г

Лричожеиие:''_° 1
ДЕ,КЛАРАЦИЯ ЗA НЕСЪВМЕСТИМ4СТ
no чл. 35, an. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ във връзка с чл. 340а, an. 2 от Закон за
съдебната власт
Дoлyпoдпкcaният/aтa

~ ~ .L%

..

с ЕГН .
постоянен адрес: . ~?. ; ~ ~ ?. ~ . :~. _ ..

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.He съм в йерархическа връзка на ръководство и квнтрол със съпруг
или съпруга, C лице, C кoeтo съм във фактическо съжителство, C родниха no
права линия без ограничения, no съребрена линия до четвърта степен
включително или no сватовство до четвърта степен включителко;

2.He съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружкик в
гьрговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски
представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член

на арган на управление или контрол на търгавско дружество или кооперадия;
3.He съм съветкик в общински съвет;
4.He заемам ръководна или контролна длъжнвст в пвлитическа партия.
5.He работя no трудово правоотношение npu друг работодател, освен
катв преподавател във висше уlчилище;
6.He съм адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител, както и не
упражнявам друга свободка 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.

ДЕКЛАРАТОР
v
Дата:
Гр. .:~~7.~C+?

