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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И 
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

К И К О И И 1! Промяна

Вх. № / год 
/Попълва се служебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПОЧЛ. 35, АЛ. I.T . 2

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И 
ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ)

Част I: ИМУЩЕСТВО

Доклад за съответствие/несъответствие 
/Попълва се служебно/

Име: В л ад и м и р  Б о ш н ако в

Месторабота: О А  Б ургас

ft Длъжност: Гл. Е ксп ер т  О М П

Код:
Попълва се служебно/

Контролно число | 8E74F738______
v?.0a /Попълва се автоматично/

Стр 1-1/1



Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл 35, ал 1, т 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

6.2.2019. 15:56

1. Настоящата декларация се дава на основание чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ).
Декларацията се подава на електронен и хартиен носител по образец, утвърден от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Образецът на декларацията е публикуван на интернет страницата на Комисията на адрес: www caciaf.government.bg за ползване от декларатора. 
Декларацията се попълва на електронен носител, след което се разпечатва на хартиен носител и се подписва от декларатора.
С подписа си деклараторът гарантира и идентичността на съдържанието на информацията между електронния и хартиения носител. Декларацията на 
хартиен и технически носител (CD) се подава по пощата с обратна разписка на адрес. София 1000, ул. "Г. С Раковски'’ № 112, КПКОНПИ, за Публичен 
регистър, или на ръка на адрес София, ул. "Антим I" No 17, ет. 6. Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес 
publicregistry@caciaf.government.bg само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния 
подпис.
2. Лицата по чл. 6 , ал. 1 от закона са длъжни да декларират пред КПКОНПИ своето имущество и интереси, имуществото и доходите на своите съпрузи /ги/ и 
ненавършилите пълнолетие деца, както и на лицата с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала в сроковете по чл. 38 от закона 
Към декларацията се прилага и писменото съгласие по чл. 42.
3. Лицата по чл. 6, ал. 1 могат да правят промени в подадените от тях декларации по чл. 38, ал. 2.
4. Лицата по чл 6, ал. 1 имат достъп до регистъра относно личните си декларации на адрес: София, ул "Антим Г No 17, ет 6.
5 Всяко лице има право на достъп до данните от Публичния регистър съгласно чл. 42 от ЗПКОНПИ, чрез Регистър на лица, заемащи висши публични 
длъжности на Интернет страницата на Комисията: www.caciaf.government.bg
Достъпът до данните се осъществява и по реда на Закона за достъп до обществената информация
6. Лице по чл. 6, ал. 1, което не подаде декларация за имущество и интереси в законоустановения срок, носи административно-наказателна отговорност по 
чл. 173, ал. 1 и ал. 3, предложение първо, както и подлежи на проверка на основание чл. 108, ал. 6 от ЗПКОНПИ.

Данни за декларатора: /Данните от колона 2 не се публикуват/
1 2

Владимир  Бошнаков ЕГН
/Име - собствено, бащино, фамилно/

ОА Бургас Л К №
МВР Бургас

Гл. Експерт ОМП Постоянен Рудник, 
/длъжност/ адрес:

Данни за съпруга/та и за лицата, с които се намират във
фактическо съжителство на съпружески начала: Гражданство: | бъл  | /Данните от колона 2 не се публикуват/

1 2

Десислава  Бошнакова
/Име - собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Декларирам, че.
-  съм във фактическа раздяла.
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-  не живея заедно със съпруга /та/ си и нямаме общо домакинство:

и няма да декларирам неговото/нейното имущество и доходи на основание чл.37, ал.5 от закона
-  фактическо съжителство на съпружески начала:

-  не желая да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намирам ЕГН:
във фактическо съжителство на съпружески начала и относно имуществото и
доходите на това лице на основание чл 37. ал.7 от закона

Данни за ненавършилите пълнолетие деца:_________________________________________________________________ /Данните от колона 2 не се публикуват/
№ /Име - собствено, бащино, фамилно/ ЕГН Гражданство

1 2 3
1.
2.
3.

Декларирам, че
-  не упражнявам родителски права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца
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