
Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ А.Н.С. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************ 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 x  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 x  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018                                      Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ А.Ж.Л. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност ………не………………………………………………………………… 

 х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …не……………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: …………………..                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/    А.Й.Л.                                                                                   
     /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност:  ************* 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 ×  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 × Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 06.06.2018 г.                                          Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ В.В.Т. 

                                                   /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност:  ************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ В.Г.П. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************ 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

  х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018г.                                         Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

 Подписаният /ната/   Г.Т.М., 

                                                                                  /трите имена/ 

 заемащ /а/ длъжност: *************** 

 в Административен съд- Хасково 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

  Х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 Х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 07.06.2018 г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ Д.В.Р. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************ 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

  х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

  х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 14.06.2018г.                                         Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/  Д.А.К. 

                                                       /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 Х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност     - 

 Х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност  …………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 01.06.2018г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/      Д.Н.Д                                                                                   
     /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: **************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 Х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

    Заемам друга длъжност ………………………………………………………… 

 Х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

    Извършвам следната дейност ……………… …………….. …………………… 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018 г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ Д.А.М.………………………………………….. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: **************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 08.06.2018 г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/  Е.С.Б. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************ 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 01.06.2018 г.                                          Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ …И.Г.Г. 

                                                                               /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 Х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност ……………………………………………………………………… 

 Х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

    Извършвам следната дейност …………………………………………………………… 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018г.                                      Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаната    Й.Д.П. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемаща длъжност: *************  

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

  Х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност ………………НЕ……………………………………………………… 

  Х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………НЕ……………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 08.06.2018 г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ К.А.Х. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************* 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 06.06.2018г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/                             Л.Ц.К. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност:        *************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 Х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност  -    не заемам 

 Х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност -  не извършвам 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018г.                                     Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      1 
Председателя на Административен съд- Хасково 2 

 3 

 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 5 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 6 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 7 

 8 

          Подписаният /ната/  М.С.Б. 9 

                                                                                  /трите имена/ 10 

          заемащ /а/ длъжност: *************** 11 

          в Административен съд- Хасково 12 

ДЕКЛАРИРАМ, че 13 

 X Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            14 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 15 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 16 
придобитото имущество. 17 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 18 

X Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 19 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 20 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 21 
придобитото имущество. 22 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 23 

 24 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 25 
Наказателния кодекс. 26 

 27 

 28 

Дата: 08.06.2018г.                                           Декларатор: …………………………………… 29 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ М.В.К. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05. 2018г.                                         Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ М.Б.М. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: *************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 x  Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

 Заемам друга длъжност …не заемам друга длъжност………………… 

x Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

  Извършвам следната дейност не извършвам дейност………………………………………… 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 31.05.2018 г.                                      Декларатор: …………………………………… 

                                                                                                  /М.Митева/ 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ М.И.И. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ***************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

  х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 х  Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 07.06.2018г.                                           Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният /ната/ С.К.Д. 

                                                                                  /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: **************** 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 х Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност   ………….………………………………………………… 

 х Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

    Извършвам следната дейност  …………….……………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 01.06.2018 г.                                          Декларатор: …………………………………… 



Приложение № 1 към заповед № РД-12- 183/ 30.05.2018г. на      
Председателя на Административен съд- Хасково 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35 , ал.1 , т.1 вр. с §2 , ал.1 т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

 

          Подписаният С.М.С. 

                                              /трите имена/ 

          заемащ /а/ длъжност: ************ 

          в Административен съд- Хасково 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

  x Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или закон е несъвместима с            
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Заемам друга длъжност …………………………………………………………………………… 

 x Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията ли закон е несъвместима с 
положението ми на лице, посочено в разпоредбата на § 2 , ал.1 ,т.1 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество. 

   Извършвам следната дейност …………………………………………………………………….. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: 04.06.2018г.                                           Декларатор: …………………………………… 


