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

РЕШЕНИЕ
№ РС-001-18-009
гр. София, 16.05.2018 г.
Днес, на 16.05.2018г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество в състав:
Антон Славчев -Заместник-председател
Антоанета Георгиева – Цонкова-член
Пламен Йоцов -член
Силвия Къдрева -член
При участието на стенографа М. В., като изслуша докладвания от Специализирана
дирекция „Правна” сигнал с рег. № С-2018-001/02.01.2018 г., за да се произнесе, взе предвид
следното:
Производството е по реда на чл. 23, ал. 1, предложение първо от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) (отм. ДВ, бр. 7 от
19.01.2018г.) и е образувано въз основа на препратен от *************** по компетентност
сигнал, подаден от ********* с посочен адрес **********. Сигналът е вписан в регистъра по чл.
22и, ал. 1, т. 1 от ЗПУКИ (отм.) с рег. № С-2018-001/02.01.2018г.
Сигналът е подаден против ** ** К.Д.И. – ректор на МУ „********“ гр. ***** и
Председател на Съвета на директорите на УМБАЛ „*****“ ЕАД, гр. *****.
По същество, твърденията в сигнала са, че ** И. сключва като ректор договор с МБАЛ
„*****“ ЕАД, на която е председател на борда на директорите, т.е. сключва договор сам със себе
си.
Към сигнала са приложени: декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПРКИ от 2009г.;
декларация по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ от 2010г.; декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПРКИ от
2013г. декларации по чл. 12, т. 1 и т. 2 от ЗПРКИ от 2016г.; договори за възлагане на
управлението на лечебно заведение-еднолично акционерно дружество МБАЛ „*****“ ЕАД, гр.
***** от 2007г., 2010г.,2013г., 2016г.;
При проверката относно допустимостта на сигнала е установено, че същият не отговаря на
изискванията на чл. 17, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ПОДКПУКИ). В тази връзка, при
спазване на процедурата по чл. 30, ал. 2 от АПК, сигналоподателят е редовно уведомен за
констатираните нередовности, но същите не са отстранени.
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С оглед на твърденията, изложени в сигнала, Комисията е изискала и събрала следните
доказателства: писмо вх. № С-2018-1#5/15.01.2018г. на КПУКИ с приложения – Преписизвлечение от протокол № */**.**.2016г. от заседание на Общото събрание на МУ-*****;
Препис-извлечение от протокол № */**.**.2016г. от заседание на Академичния съвет при МУ*****; Трудов договор № **/**.**.2016г.; Допълнително споразумения № ****/**.**.2016г.;
Допълнително споразумения № ****/**.**.2016г.;
Допълнително споразумения №
****/**.**.2016г.; Допълнително споразумения № ***/**.**.2017г.; длъжностна характеристика
получена на **.**.2016г.; декларации по чл. 12, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПУКИ от 2016г.; Протокол №
**-**-*** от **.**.2016г.; Протокол № */**.**.2016г.; Протокол № **-**-*** от **.**.2017г.;
Протокол № **/**.**.2017г.; Протокол № ***/**.**.2013г.; справки от регистър БУЛСТАТ-6
стр.; Договор рег. № **-*/**.**.2016г.; Анекс № 1 с рег. № **-**/**.**.2016г.; Анекс № 2 с рег.
№ **-**/**.**.2016г.; Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2016г. с приложения
№1, 2 и 3; Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г. с приложение №1; Допълнително споразумение
№ * с рег. № **-**/**.**.2016г. с приложения №1 и 2; Споразумение № * с рег. № ***/**.**.2017г.; Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2017г.; Допълнително споразумение № * с рег. №
**-**/**.**.2017г.; Писмо от **.**.2017г.; Приемо-предавателен протокол от **.**.2017г.;
Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2017г. с приложение № 1; Споразумение
рег. № ***-**/**.**.2017г.; Договор от **.**.2016г. с рег. № **-**/**.**.2016г.; Договор от
**.**.2016г. с рег. № ***-*/**.**.2016г.; Договор от **.**.2017г. с рег. № **-**/**.**.2017г.;
Договор за сътрудничество с рег. № ***-**/**.**.2017г. с пълномощно; Договор рег. № ***/**.**.2017г.; Договор от **.**.2017г. с рег. № **-**/**.**.2017г.; Писмо от **.**.2016г.;
Договор от **.**.2016г. срег. № **-*/**.**.2016г.; Договор от **.**.2016г. с рег. № ****/**.**.2016г.; Договор от **.**.2017г. с рег. № **-*/**.**.2017г.; Допълнително споразумение
от **.**.2016г. към Договор № **/**.**.2008г.; Допълнително споразумение от **.**.2015г. към
Договор № ****/**.**.2014г.; Допълнително споразумение от **.**.2016г. към Договор №
****/**.**.2014г.; Договор от **.**.2016г.; Препис извлечение от Протокол № **/**.**.2015г.;
Препис извлечение от Протокол № */**.**.2016г.; Препис извлечение от Протокол №
*/**.**.2016г.; Препис извлечение от Протокол № **/**.**.2016г.; 2 Преписа извлечение от
Протокол № **/**.**.2016г.; Препис извлечение от Протокол от **.**.2012г.; Споразумение №
*/**.**.2012г.; Допълнително споразумение № ****/**.**.2013г.; Допълнително споразумение №
****/**.**.2014г.; Допълнително споразумение № ****/**.**.2014г.; Допълнително
споразумение № ***/**.**.2015г.; Допълнително споразумение № **/**.**.2016г.; длъжностна
характеристика.
Служебно е направена справка в Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, регистър НОИ.
При така събраните доказателства Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество установи следното от фактическа страна:
Сигналът е подаден от физическо лице с посочени две имена и адрес и е подписан.
С решение на Народното събрание от **.**.****г. за създаване и преобразуване на висши
училища, ********** в гр. ***** се преобразува в МУ със седалище във *****(ДВ, бр.
**/**.**.****г.). С решение на Народното събрание от **.**.****г. за определяне наименование
на висше училище, МУ-***** е преименуван на МУ„*********** (ДВ, бр. **/**.**.****г.).
С Протокол от Общо събрание на МУ ***** от **.**.2012г. за ректор е избран К. Д. И.. На
**.**.2012г. е сключено Споразумение № * по чл. 107 от Кодекса на труда при възникване на
трудово правоотношение от избор за определяне на допълнителни условия, свързани с
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възникналото от избор трудово правоотношение за длъжността „Ректор висше училище“ при
МУ***** за срок от 4 години – до **.**.2016г.
От служебно направената справка в регистър БУЛСТАТ се установи, че К.Д.И. е вписан
като ректор на МУ ***** на **.**.2012г.
С Протокол № * от Общо събрание на МУ***** от **.**.2016г. за ректор е избран К. Д.
И.. На **.**.2016г. е сключено Допълнително споразумение № ****/**.**.2016г. въз основа на
решение на Общото събрание на МУ-***** по Протокол № * от **.**.2016г. за избор на ректор и
на основание чл. 119 и чл. 107 от КТ, чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чл. 29, ал. 1, т. 4 и ал. 2 във вр. с чл.
31, ал. 1 от ЗВО, считано от **.**.2016г. до **.**.2020г. вкл.
По силата на допълнително споразумение № ****/**.**.2016г., на основание решение на
Общото събрание на МУ-***** по Протокол № * от **.**.2016г. за избор на ректор, чл. 119, чл.
107 и чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, чл. 29, ал. 1, т. 4 и ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗВО, между
МУ-***** представляван от Председателя на Общото събрание и ** ** К. Д. И., д.м.н., на същия
е възложено да изпълнява длъжността „Ректор, професор, висше училище“ в МУ„*******“ –
*****, считано от **.**.2016г. до **.**.2020г. включително. С допълнителни споразумения е
променяно правоотношението на К. Д. И..
К.Д.И. е подал декларация по чл. 12, т. 1 на **.**.2016г. и декларация по чл. 12, т. 2 от
ЗПУКИ на **.**.2016г. В декларацията по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ e декларирал, че е управител
или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел,
търговски дружества или кооперации –-*****. С декларация по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ от
**.**.2016г. е декларирано *****“.
От служебно направената справка в Търговски регистър се установи, че К.Д.И. е член на
Съвета на директорите на МБАЛ „******“ ЕАД, гр. *****. Видно от приложените протоколи от
заседания на Съвета на директорите на МБАЛ „******“ ЕАД, гр. *****, К.Д.И. не е избиран за
Изпълнителен директор на дружеството. Това обстоятелство се потвърждава и от справката в
Търговския регистър, видно от която от 2010г. същият не е вече вписван като представител на
дружеството т.е. няма изпълнителни правомощия.
С Решение по Протокол № **/**.**.2015г. Академичният съвет на МУ***** утвърждава
МБАЛ „******“ ЕАД за база за провеждане на практическото обучение на студенти и
докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по
специалности от професионална направление „Здравни грижи“, следдипломно обучение на
лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи и курсисти,
включени в програмите на Медицински университет-*****. Възложено е на Ректора да сключи
договор с МБАЛ „******“ ЕАД съгласно приложения проект, както и да извърши необходимите
действия за изпълнение на поетите с договора задължения и го упълномощава да сключва
допълнителни споразумения към него.
С Договор рег. № **-*/**.**.2016г. за обучение на студенти и специализанти, и съвместно
продължаващо медицинско обучение по смисъла на чл. 178 от Закона за здравето МУ*****
възлага и МБАЛ „******“ ЕАД, гр. ***** приема да извършва в собствената си база обучение на
студенти, специализанти и курсисти, включени в програмите на МУ*****, съгласно
акредитационната оценка на МБАЛ.
С Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г. МБАЛ „******“ ЕАД се задължава да участва в
учебния процес като осигурява лекарствени продукти от болничната си аптека, необходими за
лечебната дейност, извършвана във Факултет „********* на МУ„********“ – *****, при
провеждане на практическото обучение на студенти и докторанти по дентална медицина, на
основание чл. 26, ал. 11 от ЗВО и чл. 2а от ЗЛЗ.
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С Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г. МУ***** ще провежда първоначално и
поддържащо специализирано обучение за работа с източници на ***** в базата на МБАЛ
„******“ ЕАД за срока на договора.
С Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2016г. с цел подобряване
условията за провеждане на учебния процес, МБАЛ „******“ ЕАД се съгласява МУ***** да
извърши за своя сметка ремонт на: учебна зала № ***, находяща се на *** етаж в сграда с
идентификатор ******.****.***.** по КК на гр. *****, за нуждите на Катедра „******“, кабинет
№ ***, находящ се на ***** етаж в сграда с идентификатор *****.****.***.** по КК на гр. *****
за нуждите на факултет „*********“ при МУ*****, както и част от **** до аудитория *,
находящо се в сграда с идентификатор *****.****.***.** по КК на гр. ***** за обособяването му
в „ **** помещение“, за нуждите на МУ*****.
С Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г. МУ***** и МБАЛ „******“ ЕАД приемат и в
двете юридически лица да бъдат въведени правила за ползване на платен годишен, служебен и
неплатен отпуск и командироване на служители, работещи по трудови договори в МБАЛ и МУ,
съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от анекса.
С Допълнително споразумение № * с рег. № **-*/**.**.2017г. е изменен чл. 9 от Договор
рег. № **-*/**.**.2016г. за обучение на студенти и специализанти, и съвместно продължаващо
медицинско обучение по смисъла на чл. 178 от Закона за здравето.
С Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2017г. МУ***** и МБАЛ „******“ ЕАД се съгласяват,
МУ***** да предлага в помещение с идентификатор № *****.****.***.**.*, находящо се в
основната сграда на МБАЛ, книги и други материали, свързани с обучението на студентите,
докторантите, специализантите и други специалисти с медицинско образование.
С Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2017г., сключено между
МУ***** и МБАЛ „******“ ЕАД, страните се съгласяват МБАЛ да предостави на МУ***** за
временно и безвъзмездно ползване движими вещи:********* и *********. Същите са предадени
с приемо-предавателен протокол от **.**.2017г.
С Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2017г., с цел обособяване на зала
за провеждане на учебния процес от Катедра „**************“ към МУ*****, МБАЛ „******“
ЕАД се съгласява МУ***** да извърши за своя сметка строително-монтажни работи в учебна
зала на **** етаж на сграда с идентификатор *****.****.***.* по КК на гр. *****.
Със Споразумение с рег. № ***-**/**.**.2017г. за съвместно възлагане на обществена
поръчка по чл. 8 от ЗОП, МУ***** и МБАЛ „******“ ЕАД се съгласяват да подготвят и проведат
съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет „************“, чрез открита процедура
по реда на ЗОП, съгласно проект на технически спецификации – Приложение № 1 и проекти на
договори – Приложение № 2 и № 3 към споразумението.
С Договор рег. № **-**/**.**.2016г. МБАЛ „******“ ЕАД възлага и МУ***** приема да
извърши в собствената на МБАЛ база обучение на медицински специалисти на „Болницата“ на
тема „***********“ разпределено в **** модула.
С Договор рег. № ***-*/**.**.2016г. МУ***** възлага, а МБАЛ „******“ ЕАД приема да
извършва в собствената си база ******* изследвания, свързани с **********, на участници в
първи етап от проект „********“ по програма Х. 2020 на ЕС за н. и. и и., осъществяван от
МУ*****. На **.**.2017г. е сключен договор и за втори етап на проекта.
С Договор с рег. № **-*/**.**.2017г. МУ***** се задължава да проведе обучение за
придобиване на специалност „*******“ на ** служител на МБАЛ „******“ ЕАД.
С Договор рег. № **-**/**.**.2017г. МУ***** възлага, а МБАЛ „******“ ЕАД приема да
извършва съгласно изискванията на съответните стандарти и добрата клинична практика,
лабораторно изследване на *******.
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С Договор с рег. № **-**/**.**.2016г. МБАЛ „******“ ЕАД се задължава да проведе
обучение за придобиване на специалност „************“ на ********** – служител на
МУ*****.
С Договор рег. № **-*/**.**.2017г. МБАЛ „******“ ЕАД възлага и МУ***** приема да
извърши в собствената на МБАЛ база обучение на медицински специалисти на „Болницата“ на
тема „***********“, разпределено в шест модула.
Горните договори, споразумения и анекси са сключени от К. И. в качеството му на ректор
на МУ*****.
С писмо вх. № С-2018-1#10/25.01.2018г. на КПКОНПИ Председателят на Общото
събрание на МУ„************“ – ***** заявява, че няма договори, сключени между МУ***** и
МБАЛ „******“ ЕАД, които да са подписани от **** К. И., *** в качеството му на
представляващ и двете юридически лица.
От представените договори не се установи К.Д.И. да е подписвал договори с МУ***** в
качеството си на член на Съвета на директорите на МБАЛ „******“ ЕАД, гр. *****, в частност
като Председател на Съвета на директорите.
При така установената фактическа обстановка Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество стигна до следните правни
изводи:
За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 2 от ЗПУКИ (отм.), следва да са
налице три кумулативно изискуеми предпоставки: лице, заемащо публична длъжност, наличие
на частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на
правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие,
повлияно от частния интерес.
Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл. 2, ал. 2 и
ал. 3 от ЗПУКИ(отм.). Частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или
нематериален характер за лицето, заемащо публична длъжност или за свързаното с него лице, т.е.
за да е налице частен интерес, следва да има реална възможност за настъпване на облага. Облага
е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и
предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести,
получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по – ниски от пазарните, помощ, глас,
подкрепа или влияние, предимство, получаване или обещание за работа, длъжност, дар, награда
или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.
К. Д. И., в качеството си на ректор на МУ „**********“ – ***** е лице, заемащо публична
длъжност по смисъла на чл. 3, т. 18 от ЗПУКИ (отм.).
К. Д. И., в качеството си на член на Съвета на директорите на МБАЛ „******“ ЕАД, гр.
***** е лице, заемащо публична длъжност по смисъла на чл. 3, т. 23 от ЗПУКИ (отм.).
Съгласно чл. 90, ал. 1 от Закона за лечебните заведения в лечебните заведения, получили
положителна акредитационна оценка, могат да се провеждат дейности и по клинично обучение
на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на
студенти по специалности от професионално направление "Здравни грижи", следдипломно
обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.
В ал. 5 на същия член се посочва, че условията и редът за провеждане на обучението, както и
неговото финансиране, се уреждат с договор между лечебното заведение и висшето училище.
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Според чл. 178, ал. 1 от Закона за здравето следдипломното обучение се провежда за лица с
образователно-квалификационна степен "доктор", "магистър" и "бакалавър", които работят в
националната система за здравеопазване.
Съгласно чл. 19 от Закона за висшето образование висшите училища се ползват с
академична автономия, която включва академични свободи, академично самоуправление и
неприкосновеност на територията на висшето училище. В чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗВО се посочва, че
Академичното самоуправление се изразява във право на самостоятелно сключване с държавата и
с други потребители на договори за извършване на научни и приложни изследвания за
художественотворческа, проектна и иновационна дейност, както и за повишаване
квалификацията на специалисти с висше образование и/или за обучение в образователноквалификационна степен "магистър".
Съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за висшето образование (ЗВО) ректорът
представлява висшето училище, както и изпълнява други функции, произтичащи от законите и от
решенията на академичния съвет или Общото събрание.
От събраните по преписката доказателства се установи, че К.Д.И., в качеството си на ректор
на МУ е упражнил правомощия по служба като е сключил Договор рег. № **-*/**.**.2016г.,
Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г., Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г., Допълнително
споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2016г., Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г.,
Допълнително споразумение № * с рег. № **-*/**.**.2017г., Анекс № * с рег. № ****/**.**.2017г., Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2017г., Допълнително
споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2017г., Споразумение с рег. № ***-**/**.**.2017г.,
Договор рег. № **-**/**.**.2016г., Договор рег. № ***-*/**.**.2016г., Договор с рег. № ***/**.**.2017г., Договор рег. № **-**/**.**.2017г., Договор с рег. № **-**/**.**.2016г., Договор
рег. № **-*/**.**.2017г.
Наличието на договори за възлагане управлението на еднолично акционерно дружество с
държавно участие в капитала, сключени между министъра на здравеопазването и К.Д.И., в
качеството му на член на Съвета на директорите на МБАЛ „******“ ЕАД, не обуславя
автоматично извода за наличие на свързаност между лицето, заемащо публична длъжност и
търговското дружество.
Сключвайки горните договори, анекси и споразумения, К.Д.И. изпълнява вменените му по
закон задължения в съответствие със спецификата на заеманата от него публична длъжност.
Договорите, анексите и споразуменията касаят отношения между МУ***** и МБАЛ „******“
ЕАД, гр. *****. Не е налице частен интерес за К.Д.И., който може да повлияе върху
безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. От
обстоятелствата, че МУ се финансира от държавния бюджет, притежава академично
самоуправление да сключва самостоятелно договори по чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗВО, МБАЛ „******“
ЕАД, гр. ***** е държавно търговско дружество и двете работят в публичен интерес, се
изключва наличието на частен интерес при сключването на договорите, анексите и
споразуменията за К.Д.И., в качеството му на лице, заемащо публична длъжност.
От събраните в хода на производството доказателства не се установи К.Д.И. да е упражнил
правомощия в качеството си на член на Съвета на директорите на МБАЛ „******“ ЕАД, гр.
*****, в частност Председател на Съвета на директорите.
Предвид изложеното, се налага извода, че са налице два от елементите на състава на
конфликт на интереси по чл. 2 от ЗПУКИ, а именно: лице заемащо публична длъжност и
упражнени от лицето правомощия по служба. Липсва обаче третият елемент – наличието на
частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на

6

правомощията по служба от страна на К.Д.И. във връзка със сключването на горните договори,
анекси и споразумения. Липсата на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“
обуславя невъзможност за нарушаване на забраните по Глава Втора от ЗПУКИ (отм.), които
представляват негова проявна форма.
Предвид изложеното, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗПУКИ (отм.), във вр. с чл. 7, т.
2 от Правилника за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси
РЕШИ:
НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на К.Д.И. с ЕГН ******** – лице,
заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 18 от ЗПУКИ (отм.), във връзка със
сключването на Договор рег. № **-*/**.**.2016г., Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г., Анекс
№ * с рег. № **-**/**.**.2016г., Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2016г.,
Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2016г., Допълнително споразумение № * с рег. № ***/**.**.2017г., Анекс № * с рег. № **-**/**.**.2017г., Допълнително споразумение № * с рег. №
**-**/**.**.2017г., Допълнително споразумение № * с рег. № **-**/**.**.2017г., Споразумение с
рег. № ***-**/**.**.2017г., Договор рег. № **-**/**.**.2016г., Договор рег. № ***-*/**.**.2016г.,
Договор с рег. № **-*/**.**.2017г., Договор рег. № **-**/**.**.2017г., Договор с рег. № ****/**.**.2016г., Договор рег. № **-*/**.**.2017г., поради липса на частен интерес – негов или на
свързано с него лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ(отм.).
НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на К.Д.И. с ЕГН ******* – лице,
заемащо публична длъжност, по смисъла на чл. 3, т. 23 от ЗПУКИ (отм.), поради липса на
упражнени правомощия по служба в качеството му на член на Съвета на директорите на МБАЛ
„******“ ЕАД, гр. *****.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗПУКИ (отм.) прокуратурата може да протестира решението
пред Административен съд – София-град, в едномесечен срок от съобщаването му.

Антон Славчев (п)
Заместник- председател на Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Антоанета Георгиева- Цонкова (п)
Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Пламен Йоцов (п)
Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество
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Силвия Къдрева (п)
Член на Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество
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