
Промяна  

вх. №  
/Попълва  се  служебно / 

13.11.2020, 13:14 

РЕПУБЛИКА  6ЪЛГАРИЯ  

KOMИCИЯ  ЗА  ПPOTИBOДEЙCTBИE HA КОРУПЦИЯТА  И  ЗА  
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО  ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО  

ДEKЛAPAЦИЯ  ЗА  ИМУЩЕСТВО  И  ИHTEPECИ  

ПO ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 

OT ЗAKOHA ЗА  ПPOTИBOДEЙCTBИE HA KOPYПЦИЯTA И  ЗА  

OTHEMAHE HA НЕ3АКОННО  ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО  

Част  II: ИHTEPECИ  

84F71E0B 

/Попълва  се  автоматично / 

КОнтрОлнОчисло : 
vl.O 

Име: 

ЕГН: 

МестОрабОта : 

ДлъжнОст: 

КОд: 

Атанаска 
	

Кисова  

Военно-окръжна  прокуратура  - София  

младши  специалист  - счетоводител  

/ Попълва  се  служебно  / 

Стр.1-1/1 



ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2 
	

13.11.2020, 13:14 

Име  на  декларатора : 

/собствено, бащино, фамилно / 
Атанаска 	Кисова  ЕГн:  

   

VII. Учапие  в  търговски  дружепва, в  органи  на  управпение  или  контроп  на  търговски  дружепва, на  юридически  лица  с  непопанска  цел  или  на  кооперации, както  и  
извършване  на  дейноп  като  еднопичен  търговец  към  датата  на  избирането  или  назначаването  и  12 месеца  преди  датата  на  избирането  или  назначаването  

1. Към  датата  нa избирането  или  назначаването  на  длъжност: 

1.1. Имам  участие  в  следните  тьрговски  дружества : Нямам  нищо  за  деклариране . Х  Таблица  №  15 
ном  
no 

ред  
Дружество  Размер  на  дяловото  участие  

_ 
1. 

1.2. 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  деклариране . Х  Таблица  №  16 
нoм  
no 

ред  
Дружество  Участие  

1. 

1.3. Развивам  дейност  като  едноличен  тьрговец : Нямам  нищo за  деклариране . Х  Таблица  №17 

нoм  
no 

ред  
наименование  на  Ет  Предмет  на  дейност  

1. 

Декларатор: 

/noдnиc/ CTD.2-]/2 



ZPKONPI oekl 35 А1 т2-2 
	

13.11.2020, 13:14 

Име  на  декларатора : 

/собствено, бащино, фамилно/ 
Атанаска 	Кисова  ЕГН:  

   

2. Дванадесет  месеца  преди  датата  на  избирането  или  назначаването  ми  на  длъжност: 

2.1. Имам  учапие  в  спедните  тьрговски  дружества : нямам  нищо  за  деклариране . Х  табпица  №  18 
ном  
no 

ред  
Дружество  Размер  на  дяловото  участие  

1. 

2.2. Съм  управител  или  член  на  орган  на  управление  или  контроп  на  тьрговски  дружества, 

на  юридически  лица  C нестопанска  цел  или  на  кооперации : 

   

нямам  нищо  за  деклариране . Х  Таблица  №  19 
Hoм  
no 

ред  
Дружество  Участие  

1. 

2.3 Развивам  дейноп  като  едноличен  тьрговец: Нямам  нищo за  деклариране. Х  Табпица  №  20 

Ном  
no 

ред  
наименование  на  Ет  Предмет  на  дейност  

1. 

Декларатор: 
/подпис/ Стр.2-2/2 



ZPKONPI Dek1 ЗS А1 т2-2 
	

13.11.2020, 13:14 

Име  на  декларатора : 

/собствено, бащино, фамилно / 
Атанаска 	Кисова  ЕГн:  

   

VIII. Договори  с  лица, които  извършват  дейност  B облапи, свързани  C вземаните  от  лицето, заемащо  висша  публична  дпъжноп, решения  B кръга  на  неговите  
правомощия  или  задължения  no служба: 

Нямам  нищо  за  деклариране . Х  таблица  №21 

ном  
no 

ред  
Трите  имена  на  лицето, C което  е  сключен  договора  Предмет  на  договора  

1. 

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

нямам  нищо  за  деклариране . Х  Таблица  №22 

ном  
no 

ред  
Трите  имена  на  лицето  Област  на  дейност  на  свързаните  лица  

1. 

дата: 11.11.2020 г. 

Декларатор : 

/подпис/ 	 Стр.3-1/1 
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