
                  Приложение № 1 
чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 
по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество 

 
 
 
Подписаният/ната/ Н.Й.Р 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Районен съд–Чепеларе  -  Системен администратор 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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  

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 05.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 



            
                 Приложение № 1 

чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка 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.А.С. 

(трите имена) 
Заемащ/а/ длъжност: Районен съд – Чепеларе   Съдебен деловодител 
 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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  

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 05.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 



        Приложение № 1 
чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 
по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка 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.К.К. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Районен съд – Чепеларе   Съдебен деловодител 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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  

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 05.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 



        Приложение № 1 
чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка 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.И.К. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Районен съд – Чепеларе    -  Призовкар 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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: 07.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 



        Приложение № 1 
чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка 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.Б.Д. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност:Съдебен деловодител - СИС при Районен съд – Чепеларе 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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 

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 07.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 



        Приложение № 1 
чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 

 
 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка 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.В.К. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Районен съд – Чепеларе – съдебен секретар 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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 

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 07.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 
 



 
        Приложение № 1 

чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 
по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка 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.И.Ч. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Главен счетоводител 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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 

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 07.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 
 



 
        Приложение № 1 

чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 
по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество 

 
 
 
Подписаният/ната/ Н.С.Г. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Районен съд – Чепеларе  - съдебен секретар 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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 заемам 

 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: не извършвам 
 
 

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

 
 
Дата: 06.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 
 



 
        Приложение № 1 

чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 
 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ 
по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество 

 
 
 
Подписаният/ната/ Т.Е.С. 

(трите имена) 
 
Заемащ/а/ длъжност: Административен секретар в Районен съд – Чепеларе 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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 

 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: НЕ 
 
 

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

 
 
Дата: 08.06.2018 г.     Декларатор: .......................... 
            /п/ 
 
 


