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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

Промяна 

год. 

/Попълва се служебно/ 

Контролно число: 
vl.O 

ДЕКЛА.РАЦИЯ ЗА ИМУЩ�СТВО И ИНТЕРЕСИ

. 
ПО ЧЛ. 35, АЛ. f, Т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

. ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

j 

68482А7Е 
Попълва се автоматично 

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: 
ЕГН:. 

I jднтон Борисов Славилов 

j I 
Месторабота: _ jид'ос гр.София, РЛ-Хасково ! 

· Длъжност: . jгл.Специалист. ! 
Код: 1 1 1 1 

/Попълва се служебно/ 
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ZPKONPI_ Dek/ 35 Al. Т2-2 

Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Антон Борисов Славилов 

9.8.2018, 11.58 

ЕГН: 

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен търговец към дата�а на избиран�то или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1,·към датата на избирането или назначав��еrо на длъжност: 

1]_. Имам участие в следните търговски дружества: 

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тър�овски дружества, 
на юридически лица снестопанска цел или на кооперации: 

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец: 

Ня!V"ам нищо за деклар.иране. 

Нямам нищо за деклариране. 

1-iямам нищо за деклариране. 

Декларатор:

х Таблица № 15 

х Таблица № 16 

х Таблица № 17 
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ZPKONPI_Dekl 35 Al Т2-2 

Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Антон Борисов Славилов 

9.8.20�8, 11.58 

ЕГН: 

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заема�о висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения по служба:

Нямам нищо·за деклариране. х Таблица № 21 

i 

IX. Данни за С!3ързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интере.с:

Нямам нищо за деклариране. х Таблица №.22 

Дата: 9.8.2018 г. 

Де1<11аратор' 
/подпис/ Стр.3-1/1 


