
ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният Владимир Илиев Ковачев 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Председател на Районен съд 
Благоевград 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 
Нямам такова участие; 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
Не развивам дейност като едноличен търговец; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм: 
имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не съм имал подобно участие; 
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 
бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
Нямам такива задължения. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 
Нямам сключени такива договори. 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
Няма такива лица. 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
Няма такава. 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 15 януари 2009 г. 

 
Декларатор: 

 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). С.Г.А. 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Заместник-председател – Районен съд 
- Благоевград  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 
НЕ 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
НЕ 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

НЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
НЕ 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
Кредит към Банка ДСК 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
НЕ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЕ 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
НЕ 

 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 20.01.2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 
 
 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  
за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). Е. П. Н. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в РС-Благоевград  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 25000лв с кредитор: “SOCIETE GENERALE Експресбанк”, клон Благоевград. 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 20.01.2009г. 

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  
за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). Калина Костадинова Иванова 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  районен съд Благоевград - съдия 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не  
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не  
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не  
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не  
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Имам договор за потребителски кредит с “Банка ДСК” ЕАД клон Благоевград, от 
2005г. за сумата от 17 000 лв. и срок от 8 години.  
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 
 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: не 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 09.01.2009г. 

 
Декларатор: /п/ Калина Иванова 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната).  Вера Георгиева Коева  

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
Районен съдия при РС Благоевград  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 
                               Нямам такова участие. 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
                   Не развивам дейност като едноличен търговец. 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
                   Не съм управител или член на орган на управление или контрол на 
юридически лица, такива с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
                  Не съм имала такова участие. 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
                  Не съм развивал дейност като едноличен търговец.  
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
                 Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
                 Нямам такива задължения. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 
                 Нямам сключени такива договори.  
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
                      Няма такива лица.  
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
                      Няма такава. 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 19.01.2009г. 

 
Декларатор: Вера Коева 

 
 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за 

обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). В. А. П. 
(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): ; НЕ 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество):НЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност):НЕ 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни 
за кредитора): по договор за кредит Експресо № 093716 от 31.10.2008 г., сключен със 
“Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище гр.Варна и адрес на управление бул. 
“Владислав Варненчик” № 92, действащо чрез клона Благоевград за сумата 25 000 (двадесет 
и пет хиляди) лева, за срок на погасяване 10 (десет) години. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата 
на дейност): НЕ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Й. А. П. – съпруга, работеща като Главен 
юрисконсулт в РДГ – Благоевград. 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето 
сметне за необходимо): НЕ МИ Е ИЗВЕСТНА  
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 21.01.2009 година 

 
Декларатор: /п/ 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  
за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната)..................Г.Б.Я............................................................................................ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 
НЕ 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  
НЕ 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
НЕ 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
НЕ 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
НЕ 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
Потребителски кредит към “Уникредит Булбанк”АД - Благоевград 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
НЕ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: А. И.К. – Я – съдия в Окръжен съд  
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): НЕ 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата:  

 
Декларатор: /п/ 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната) Лилия Владимирова Масева 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съдия в Районен съд -
Благоевград 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):  
Нямам такова участие; 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
Не развивам дейност като едноличен търговец; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм: 
имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не съм имал участие; 
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  
Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 
бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически 
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
Нямам задължения. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
Няма такива лица. 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):  
Няма такава. 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 19.01.2009г. 

 
Декларатор: /п/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  
за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). Х.Б.Г. 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; НЕ 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):НЕ 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
НЕ 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
НЯМАМ 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
НЕ МИ Е ИЗВЕСТНА  
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 21.01.2009 година 

 
Декларатор: /п/ 

 
 

 
 
 
 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната) Иван Йорданов Петков 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съдия в Районен съд -
Благоевград 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):  
Нямам такова участие; 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
Не развивам дейност като едноличен търговец; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането/назначаването ми на длъжността съм: 
имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не съм имал подобно участие; 
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  
Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 
бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически 
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
Потребителски кредит в размер на 12 500лв. към ТБ „Сибанк” АД. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 
Граждански договор с ВУЗК – Пловдив – Колеж по образование и мениджмънт 
гр.Благоевград за воденето на лекции и упражнения по дисциплините „Основи на 
правото” и „Търговско право”. 
Допълнителен трудов договор с ЮЗУ „Неофит Рилски” – Правно-исторически 
факултет за водене на упражнения като хонорован преподавател по дисциплината 
„Граждански процес”.  
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
Няма такива лица. 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): Няма такава. 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 19.01.2009г. Декларатор: /п/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  
за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната) Мирослава Ангелова Йорданова 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд-Благоевград,съдия 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):Не 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): Не 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):Не 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Договор за лизинг № М 5812,сключен на 29.01.2008 с “АУТОБОХЕМИЯ” АД за 
сумата от 20 933 евра за срок от пет години. 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:Не 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):Не 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата:           19.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  
за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). Г.Д.Д-Т. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; НЕ 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):НЕ 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
НЕ 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
НЯМАМ 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
НЕ МИ Е ИЗВЕСТНА  
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 20.01.2009 година 

 
Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният(ната) СОФИЯ ГЕОРГИЕВА ИКОНОМОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
съдия в Районен съд – гр.Благоевград 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

след встъпването ми в длъжност „съдия” в РС-гр.Благоевград на 20.09.2010 г. няма 
промяна в първоначално декларираните обстоятелства 

 

 
 Дата:  15.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 
 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в 

Интернет) 
 
 
Долуподписаният Илия Станков Илиев 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съдия в Районен съд 
Ботевград 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 
Д Е К Л А Р И Р А М , че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето): -нямам участие 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): -не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество): 
- не 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): -не 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други  
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и   
кредитора):  по договор за кредит за текущо потребление с Банка ДСК ЕАД, в размер на ххх лв. 
 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 
 
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на  
интереси: -имам частен интерес към дейността на Петя М. Илиева – съпруга, управител и 
собственик на «Илитиа» ЕООД.  
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 
 
 
 Дата: 21.06.2011 

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в 

Интернет) 
 
 
Долуподписаният(ната) Иванка Йолова Иванова 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съдия в Районен съд 
Ботевград 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 
Д Е К Л А Р И Р А М , че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето): -нямам участие 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): -не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество): 
- не 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): -не 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други  
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и   
кредитора):  -ипотечен кредит Булбанк – ххх евро, ипотечен кредит Банка ДСК ЕАД -  ххх лв. 
 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:  -нямам 
 
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на  
интереси: -нямам 
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 
 
 
 Дата: 21.06.2011 

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в 

Интернет) 
 
 
Долуподписаният(ната) ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА-АЛОВСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: административен ръководител, 
председател на РС-Ботевград  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 
Д Е К Л А Р И Р А М , че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето): -нямам участие 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): -не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество): 
- не 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): -не 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други  
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и   
кредитора):  потребителски кредит от ххх евро в „Банка ДСК” ЕАД. 
 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 
 
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на  
интереси: - Тано С. Аловски, съпруг, заемащ длъжността внд началник на РПУ-гр.Правец 
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 
 
 
 Дата: 07.06.2011 

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за обявяване в 

Интернет) 
 
 
Долуподписаният(ната) Цветанка Атанасова Гребенарова 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съдия в Районен съд 
Ботевград 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 
Д Е К Л А Р И Р А М , че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето): -нямам участие 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): -не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество): 
- не 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): -не 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: -не 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други  
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и   
кредитора):   

• Потребителски кредит ххх лв. към Банка ДСК ЕАД 
• Потребителски кредит ххх лв. към Банка ДСК ЕАД 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 
 
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на  
интереси: - нямам частен интерес 
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 
 
 
 Дата: 21.06.2011 

 
Декларатор: /п/ 

 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 
данни,  за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната) Г. Д. Д.-Т. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД – 
БЛАГОЕВГРАД, СЪДИЯ 
 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към 
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  

кредитора):  

Ипотечен кредит в размер на 30 000 евро към СИБАНК АД. 

Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси: 
 
И. И. Т. – съпруг – младши адвокат към Адвокатска колегия – Благоевград. 

 

 
 Дата:  20.01.2012г.      Декларатор: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


