
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество 

Долуподписаният Даниел] Бурмов 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Директор на Областна 

дирекция „ Земеделие" - Габрово 

(изписва се институцията, административното звено и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ,че 

Към 28.02.2022г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства по чл. 

35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, както следва: 

Прекратил съм дейността си като земеделски производител и не съм се 

пререгистрирал като такъв, за което прилагам копие на Декларация за прекъсване 

на регистрация № ' 03.02.2022г. и Удостоверение № 

28.02.2022г.;подал съм Уведомление до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие" 

- РА, гр. София, с което декларирам, че прехвърлям всичките си активи и пасиви, в 

едно с подписаните ангажименти по АДБФП; Прекратил съм регистрацията на обект 

по чл.137 от ЗВД, за което прилагам копие на Заповед № ^ 15.02.2022г.; Във 

връзка с прекратената ми дейност като земеделски стопанин съм прехвърлил всички 

права и задължения на др. земеделски стопанин относно ползването на земеделски 

земи на правни основания- договори, споразумения за създаване на масиви за 

ползване, заповеди за одобряване на създаване на масиви за ползване и съм 

прекратил членството си в Сдружение „ Организация за развъждане на цигайски, 

романовски и местни породи овце в РБ" - гр. Троян, съгласно Удостоверение Изх. № 

14.02.2022Г. 

Прекратил съм дейността си като член на УС на СНЦ „ НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА И 

КОЗЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ"- Велико Търново, за което прилагам копие на Молба Вх. 

№' 03.02.2022г. и копие на Уведомление Изх. №| 17.02.2022г. 

Декларирам, че няма да осъществявам и за напред дейност като земеделски 

стопанин. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 



Забележка: Настоящата декларация се подава и при настъпила промяна 

декларираните обстоятелства по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за предотвратяване 

установяване на конфликт на интереси (отм., ДВ, бр. 7 от 2018 г.). 

Дата: .02 . Декларатор: 

[подпис/-


