Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.В.Р.
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.И.В.,
заемащ длъжността Съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.К.К.,
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 23.05.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.В.Й.,
заемащ длъжността специалист-отоплителни инсталации във Върховния касационен
съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР
/А.Й./

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.Г.И.,
заемащ длъжността Съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:16.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.Д.Б.
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 08.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната А.И.Д.,
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният/ната А.К.К., заемащ длъжността Съдебен деловодител във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице,
заемащо публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права
линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или
по сватовство до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в
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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

А.К.
____________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на

главния секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният А.А.Н., [заличен текст], заемащ длъжността „съдебен помощник“
във Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Б.Д.С., заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:08.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/натa [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 28.05.2018г

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Б.Л.Н.-Г.,
заемащ длъжността Съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Б.Г.Г., заемаща длъжността „съдебен помощник” във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната [заличен текст] заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната В.В.Б., заемаща длъжността съдебен деловодител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 31.05.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната В.Г.С.,
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07 Юни 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната В.П.Л., заемаща длъжността във Върховния касационен съд, в
качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1

по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда

Подписаният В.Р.Р., заемащ длъжността Съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Общински съвет/Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.
Дата: 28.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната В.П.Б., заемащ длъжността експерт – автоматизирани
информационни системи, във Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено
лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната В.К.Х.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР
/В.Х./

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната В.Б.Г.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната В.З.Г., заемаща длъжността деловодител във Върховния касационен
съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 18.05.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният В.П.Д.,
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната . В.И.А., заемащ длъжността съдебен деловодител във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 29.05.2018 година

ДЕКЛАРАТОР:
/В.И.А./

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 08.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Г.К.В., заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 08.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Г.К.П.,
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Д.И.П.-Н., заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Д.А.С.
заемаща длъжността Съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:
[заличен текст]

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният [заличен текст]
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 08.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Д.В.Н. ,
заемащ длъжността съдебен помощник към Гражданска колегия във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 29.05.2018г

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Е.Р.Д., заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Е.В.Л., заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 4.06.2018 г

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Е.Г.А.,
заемащ длъжността Съдебен архивар-библиотекар във Върховния касационен съд, в
качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Е.Х.Ч.
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР: Е.Ч.

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Е.Т.И.,
заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 18.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Е.Х.П.
заемащ длъжност Деловодител служба регистратура във Върховния касационен съд, в
качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Е.М.П., заемаща длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Ж.А.И.,
заемащ длъжността съдебен-деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Ж.Т.М.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната З.Н.Я.,
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018год.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният ……. И.Г.К.…………………………………………,
заемащ длъжността ……съдебен помощник………………………… във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната ......И.З.И.………………………………………,
заемащ длъжността …Експерт - инженер………………………………… във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 25.05.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната И.Н.П.,
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният И.Б.Т., заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 21.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната И.Г.Д., заемащ длъжността съдебен деловодител във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:04.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната И.А.Ч., заемаща длъжността „съдебен помощник” във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018г

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната И.Т.П., заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната И.Г.А. заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната . И.А.С.
заемащ длъжността съдебен деловодител…………………………………………… във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната [заличен текст], заемаща длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 29.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната К.И.Т., заемаща длъжността „съдебен помощник” във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 18.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната К.М.Х., заемаща длъжността съдебен помощник във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 23.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР
/[заличен текст]/

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната К.З.Д.,
заемащ длъжността счетоводител във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 31.05.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната [заличен текст], заемаща длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната ......Л.Д.А.……………………………………,
заемащ длъжността …Специалист телекомуникации………………………………………
във Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 25.05.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Л.С.Т., заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 31.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Л.С.З.
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 23.05.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Л.Л.Д., заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният Л.Л.Н.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната [заличен текст], заемаща длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 27.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната
Л.Е.И.,
заемащ длъжността експерт АИС във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната М.В.М., заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 1 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
и чл. 357, ал. 5 от Закона за съдебната власт.
Подписаната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] на Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия, както и не членувам в политическа партия или коалиция,
организация с политически цели и не извършвам политическа дейност.

Дата: 15.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от главния секретар на Върховния касационен съд

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната М.К.М., заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5.Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната М.Т.Г.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

06.06.2018 г.

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната
М.Г.Х.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната
[заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният М.Г.Л.,
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 31.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 18.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

[заличен текст]

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният М.В.С.,
заемащ длъжността „съдебен помощник“ във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 28.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната М.Х.Г., заемаща длъжността Съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал.1,т.1,предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 18.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст], заемащ длъжността [заличен текст] във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Н.К.К.,
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Н.А.К.
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 21.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната
Н.П.А.,
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст]
заемаща длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06. 2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Н.Г.Ч., заемаща длъжността : съдебен деловодител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Н.Д.Ч.,
заемащ длъжността специалист-електротехник във Върховния касационен съд, в
качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 17.05.2018г

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната П.И.П.
заемащ длъжността съдебен секретар, Търговски съдопроизводства във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 23.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната П.К.Р., заемаща длъжността съдебен деловодител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният Р.Й.Д., заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на
незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с
лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения,
по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен
включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

1 декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Р.Г.С.
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Р.И.П., заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната [заличен текст], заемаща длъжността [заличен текст] във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 16.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Р.А.И.
заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният [заличен текст]
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст]
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 08.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.В.Й.,
заемащ длъжността съдебен деловодител РКИ във Върховния касационен съд, в
качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната
С.Г.Е.,
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 31.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.К.С., заемащ длъжността счетоводител във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 28.05.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният С.И.И., заемащ длъжността съдебен помощик във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната С.В.Т., заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната .С.Б.Ш.
……………………,
заемащ длъжността съдебен секретар търговска колегия във Върховния касационен
съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от
Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане
на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 23.05.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.В.Т.,
заемащ длъжността съдебен помощник във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната С.Е.Н., заемаща длъжността съдебен помощник във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.Г.Г., заемащ длъжността „съдебен деловодител“ във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.Л.С.-Г.,
заемащ длъжността Съдебeн секретар във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 23.05.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.Е.Б.,
заемащ длъжността ……счетоводител………………………………………… във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 15.05.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.И.Н., заемащ длъжността специалист-дърводелец във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018г

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната С.П.И.,
заемащ длъжността експерт инженер във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 04.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната С.И.Т., заемаща длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 08.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Т.Д.Й., заемащ длъжността съдебен архивар - библиотекар във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 05.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаната Т.И.Б.
заемащ длъжността съдебен деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Т.К.И., заемащ длъжността съдебен секретар във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми на
задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Ц.Д.Ц.,
заемащ длъжността експерт-инженер във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01/06/2018 г.

ДЕКЛАРАТОР
/Цветан Цветанов/

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната .....Ц.А.Ш.,
заемаща длъжността ………съдебен деловодител………………………. във Върховния
касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то
от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 07.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната [заличен текст],
заемащ длъжността – [заличен текст] във Върховния касационен съд, в качеството ми
на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните разпоредби
на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Ц.А.М.,
заемащ длъжността Съдебен-деловодител във Върховния касационен съд, в качеството
ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1, предложение 3-то от Допълнителните
разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно
придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 01.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Ю.К.М.-С., заемащ длъжността съдебен помощник във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

Приложение № 2 към Заповед №885/10.05.2018 г.
на председателя на ВКС

Д Е К Л А Р А Ц И Я1
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобито имущество, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда
Подписаният/ната Ю.С.Й.,
заемащ длъжността …съдебен деловодител…………………………………………… във
Върховния касационен съд, в качеството ми на задължено лице по § 2, ал. 1, т. 1,
предложение 3-то от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
Не заемам друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо
публична длъжност, в това число:
1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство
до четвърта степен включително;
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в 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. Не съм народен представител;
4. Не съм съветник в Столичен общински съвет;
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в
политическа партия.

Дата: 06.06.2018

ДЕКЛАРАТОР

_______________
1

декларацията се подава от служителите във Върховния касационен съд, с изключение на главния

секретар и служителите, заемащи технически длъжности

