
 

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) Аделина  Николаева Андреева  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд , 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):  ипотечен договор с „Уни Кредит Булбанк”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): 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  

 

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

необходимо): няма. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009г.  

 

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 Андрей Ангелов Ангелов 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

56 784.77 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири евро и седемдесет и 

седем евроцента / евро, дължими по договор за ипотечен кредит, сключен с „Юробанк и Еф 

Джи България” АД /Пощенска банка/. 

 

4. Нямам 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. 

  

5. Лицето, с което се намирам във фактическо съжителство - Весислава Иванова Иванова  е 

на длъжност „съдия” в Софийски градски съд. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 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 Анелия Милчева Щерева 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.: кредитна карта „Мастъркард” с кредитен лимит 4 000 лв. и 

кредитна карта „ОК” с кредитен лимит 3 000 лева, и двете собственост на „Обединена 

българска банка” АД 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 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) Анжелина Данчова Христова-Борисова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, районен 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): 

„Балкантурист Елит”АД- 1- акции; 

„Синергон холдинг” АД- 17 акции 

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): 

Балкантурист Елит”АД- 10 акции; 

„Синергон холдинг” АД- 17 акции 

 

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):  

„Уни Кредит Булбанк” АД- ипотечен кредит 43 000 евро 

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):  

Трайни облигационни отношения с „Мобилтел” АД, „ЧЕЗ Електроразпределение” АД, 

„Софийска вода” АД, „БТК” АД, „Райфайзен банк” ЕАД и др.  

   

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: 

Съпруг Ерик Михайлов Борисов- адвокат,  баба Ангелина Тодорова Иванова- едноличен 

търговец; баща Данчо Кирилов Христов- зам.кмет Община Своге  



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:  

 

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) Ани Захариева  Захариева.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в следните търговски дружества  

Не развивам дейност като едноличен търговец  

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: 

Не  съм имала участие в  търговски дружества  

Не съм развивала дейност като едноличен търговец в области  

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.:  

 

4. Нямам 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 

5. Нямам 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: 

 

6.  Нямам  информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси 

 

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) Анна Владимирова Ненова - Вълканова.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийския районен съд 
(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):  не 

 

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: 29.01.2009г. 

 

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 Антон Николаев Урумов в качеството си на лице, заемащо публична 

длъжност:  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:  

- нямам участие в търговски дружества; 

- не развивам дейност като едноличен търговец; 

- не съм управител или член на орган на управление или контрол юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации; 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

- не съм имал участие в търговски дружества; 

- не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

- 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. - договор за лизинг за сумата от 13 900,00 евро с търговско 

дружество „Еуратек” ООД  

4. Нямам 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;  

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: 

- майка - адвокат, вписан в САК 

 

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: 26.01.2009 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) 
 

Долуподписаната Биляна Владимирова Балинова - Ангелова 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

96 624,10 евро, дължими по договор за ипотечен кредит, сключен с „Райфайзенбанк 

/България/“ ЕАД, кредитополучатели по който договор сме аз и лицето Цветан Иванов 

Ангелов, който към настоящия момент е мой съпруг. 

 

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 30.01.2009 г.  

 

Декларатор: 

 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната                       Биляна Магделинова Славчева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски Районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в търговски дружества; не развивам дейност като едноличен търговец; 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 не съм 

 имала участие в търговски дружества; не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Имам следното задължение към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв.: 15 000 лева  кредит от „Банка ДСК” АД.  

4. Нямам 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. 

5. Няма 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. Забележка: Съпругът ми Петър Ненчев Славчев работи 

като съдия в Софийски районен съд. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес.  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

 

 

 Дата: 12.01.2009 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 Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на встъпването ми в длъжност – 16.05.2005 г.: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

 

период предприятие Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

16.5.2005-31.12.2005 „Оргахим“ АД 20 броя 0 броя 20 броя 0 броя 

 „Стара 

планина 

холдинг“ АД 

200 броя 0 броя 0 броя 200 броя 

 „Петър 

Караминчев“ 

270 броя 0 броя 270 броя 0 броя 

Последващи придобивания и разпореждания  по години както следва: 

1.1.2006-31.12.2006 „Стара 

планина 

холдинг“ АД 

200 броя 200 броя 0 броя 400 броя 

1.1.2007-31.12.2007 „Стара 

планина 

холдинг“ АД 

400 броя 4800 броя 700 броя 4100 броя 

 „Химимпорт“ 

АД 

0 броя 1696 броя 0 броя 1696 броя 

 „Корпоративна 

търговска 

банка“ АД 

0 броя 85 броя 5 броя 80 броя 

 „Еврохолд 

България“ АД 

0 броя 1516 броя 1266 броя 250 броя 

 „Буленд 

инвестмънтс“ 

АДСИЦ 

0 броя 2000 броя 2000 броя 0 броя 

 ИД „Надежда” 

АД 

0 броя 3150 броя 2000 броя 1150 броя 

 „Синергон 

холдинг“ АД 

0 броя 380 броя 120 броя 260 броя 

 „Топливо“ АД 0 броя 532 броя 0 броя 532 броя 



 Права 

„Еврохолд 

българия“ АД 

0 броя 1266 броя 1266 броя 0 броя 

 „Кешфлоу” АД 0 броя 10000 броя 

(20 % от 

капитала)  

0 10000 

1.1.2008-31.12.2008 „Албен инвест 

холдинг“ АД 

0 броя 110 броя 110 броя 0 броя 

 „Фонд за 

земеделска 

земя Мел 

инвест” 

АДСИЦ 

0 броя 300 броя 300 броя 0 броя 

 ТБ „Българо-

Американска 

Кредитна 

Банка” АД 

0 броя 105 броя 105 броя 0 броя 

 „Билборд” АД 0 броя 2540 броя 130 броя 2410 броя 

 „Стара 

планина 

холдинг“ АД 

4100 броя 1060 броя 2387 броя 2773 броя 

 „Химимпорт“ 

АД 

1694 броя 104 броя 1800 броя 0 броя 

 „Корпоративна 

търговска 

банка“ АД 

80 броя 20 броя 100 броя 0 броя 

 „Спарки 

Елтос” АД 

0 броя 120 броя 120 броя 0 броя 

 „Енемона” АД 0 броя 803 броя 333 броя 470 броя 

 „Еврохолд 

България” АД 

250 броя 1460 броя 900 броя 810 броя 

 ЗД „Евро инс” 

АД 

0 броя 305 броя 305 броя 0 броя 

 ТБ „Първа 

Инвестиционн

а Банка” АД 

0 броя 185 броя 185 броя 0 броя 

 „Софарма 

логистика” АД 

0 броя 85 броя 85 броя 0 броя 

 „Химко” АД 0 броя 3000 броя 3000 броя 0 броя 

 „Инвестор.БГ” 

АД 

0 броя 790 броя 0 броя 0 броя 

 „Каолин” АД 0 броя 120 броя 120 броя 0 броя 

 „Монбат” АД 0 броя 880 броя 880 броя 0 броя 

 ИД „Надежда” 

АД 

1150 броя 240 броя 1390 броя 0 броя 

 „Неохим” АД 0 броя 70 броя 70 броя 0 броя 



 „Синергон 

Холдинг” АД 

260 броя 57 броя 317 броя 0 броя 

 „САФ 

Магелан” АД 

0 броя 75 броя 26 броя 49 броя 

 „Топливо” АД 0 броя 0 броя 532 броя 0 броя 

 Права - ЗД 

„Евро инс” АД 

0 броя 305 броя 0 броя 305 броя 

1.1.2009-29.1.2009 „Билборд” АД 2410 броя 120 броя 0 броя 2530 броя 

 „Стара 

планина 

холдинг“ АД 

2773 броя 200 броя 20 броя 2953 броя 

 „Енемона” АД 470 броя 0 броя 470 броя 0 броя 

 „Еврохолд 

България” АД 

810 броя 0 броя 810 броя 0 броя 

 „Инвестор.БГ” 

АД 

790 броя 40 броя 0 броя 830 броя 

 „САФ 

Магелан” АД 

49 броя 0 броя 49 броя 0 броя 

 Права - ЗД 

„Евро инс” АД 

305 броя 0 броя 305 броя 0 броя 

 „Кешфлоу” АД 10000 броя 

(20 % от 

капитала) 

 10000 броя 

(20 % от 

капитала)  

0 броя 

 

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 встъпването ми в длъжност съм: 

 имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 

Дружество Брой акции 

„Оргахим“ АД 20 броя 

„Стара планина холдинг“ АД 200 броя 

„Петър Караминчев“ 270 броя 

„Нефтохим“ АД 20 броя 

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

предметът на дейност) не съм; 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

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):  

Кредитна институция сума Дата на отпускане Дата на погасяване 

банка 20 000 лева 07.08.2006 Март 2007 

банка 110 000 лева 29.03.2007 29.09.2008 



„Райфайзенбанк“ АД 85 000 евро 25.09.2008  

 

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) „Райфайзенбанк“ АД (договор за банков кредит). 

 

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: 29.01.2009 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 Валентин Димитров Бойкинов 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  заместник председател на Софийски 

районен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

                                                        ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества  

Не развивам дейност като едноличен търговец  

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: 

Не съм имал  участие в търговски дружества  

Не съм развивал дейност като едноличен търговец  

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел,търговски дружества или кооперации 

 

  

3.Нямам задължения към кредитни или финансови институции ,както и към други лица,на 

стойност над 5000 лева. 

 

  

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица ,които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощието и 

задълженията ми по служба 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси- съпруга-Мария Христова 

Бойкинова/адвокат/ 

 

6.Нямам информация за частен интерес ,който би довел до възникване конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009год. 

 

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) 

 

Долуподписаната Валентина Вергилова Ангелова.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

 съдия в Районен съд (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):  

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): не 

 

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 

 

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:23.01.2009 

 

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) 

 

Долуподписаната  Ваня Ангелова Горанова 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СОФИЙСКИ  РАЙОНЕН  СЪД,  районен съдия 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

НЯМАМ участие в търговски дружества. 

НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец. 

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 назначаването ми на длъжността: 

      НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества. 

      НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА дейност като едноличен търговец. 

      НЕ СЪМ БИЛА управител или член на орган на управление, или контрол на 

юридически лица, с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3.  Имам ЗАДЪЛЖЕНИЯ към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лева : 8 000лв -  SG Експресбанк - потребителски кредит 

 

4.  НЯМАМ 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. 

 

5.  НЯМАМ 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. 

 

6.  НЯМАМ информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  22.01.2009 година  

 

Декларатор: /п/  Ваня Горанова 

 



 

 

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) 

 

Долуподписаната ВЕЛИЧКА ВЕЛЕВА МАРИНКОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ при Софийски районен съд 
(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): 

В дружество „РУЙ 1706” АД- притежавам 10 /десет/ бр. акции 

В дружество”СИНИТЕ КАМЪНИ- 1- ТУРИСТ” АД притежавам 13  /тринадесет/ бр. 

акции 

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 и НЕ СЪМ член на орган на управителен или контролен съвет на 

юридически лица 

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): 

В дружество „РУЙ 1706” АД, където притежавам 10 /десет/ бр. акции и 

В дружество”СИНИТЕ КАМЪНИ- 1- ТУРИСТ” АД, където притежавам 13  /тринадесет/ 

бр. акции 

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

на дейност): 

НЕ СЪМ развивала 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 и НЕ СЪМ била член на орган на управителен или контролен 

съвет на юридически лица 

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 към кредитни или финансови институции  и други лица 

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 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 

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 

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: 29.01.2009 г. 

 

 

Декларатор: 

/Величка Маринкова/ 

 



 

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 Венелин Бориславов Иванов.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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 

 

- 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 и не членувам 

 

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 имал 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 бил управител или член на орган на управление или контрол 

 

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): „Автомотор корпорация” АД – договор за лизинг на автомобил -  ежемесечни 

погасителни вноски в размер на 518.90лв. до м. април 2012г. 

 

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 

 

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: съпруга, низходящи и възходящи, роднини по 

съребрена линия и сватовство  

 

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

необходимо): няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 06.01.2009г. 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) Венета Стоянова Георгиева  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд, гр. София, 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): НЕ 

 

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:  15.01.2009 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 Венета Николаева Цветкова - Комсалова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд  ,  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): ипотечен кредит в . „Райфанзенбанк /България/ ” 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):  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: 

 

Юлиан Борисов Комсалов – съдия СРС 

Силвия Стоева Цветкова – адвокат САК 

Стефан Николаев Цветков – адвокатски помощник 

 

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: 29.01.2009г. 

 

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) 

 

Долуподписаната Весела Стоянова Дончева 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества. 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества. 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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 5000лв.: 

Имам задължение, в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/лева, по договор за потребителски 

кредит от 14.08.2008г., сключен с Централна кооперативна банка АД – клон Дондуков. 

 

4. Нямам 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. 

 

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам друга информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 27.01.2009г. 

 

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 Веселина Йорданова Ставрева   

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 08.01.2009 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) 

 

 

Долуподписаната ВИОЛЕТА БОЯНОВА МАГДАЛИНЧЕВА -КЛИНГОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
(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 ТАКАВА ДЕЙНОСТ 

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 

 

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 РАЗВИВАЛА ТАКАВА ДЕЙНОСТ 

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 

 

 

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): поръчител по ДОГОВОР за потребителски банков кредит към „РАЙФАЙЗЕН 

БАНК” АД в размер на 12000 лева. 

 

 

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): СЪПРУГ – ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ – Изпълнителен директор на 

„Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ и член на Изпълнително бюро на ПП 

„Новото време” 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор:  

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси 
 

Долуподписаната Виолета Иванова Нешкова 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд - 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): 

 



 

НЕ 
 

 

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): 

 .............................................. "Мобилтел" ЕАД ..................................... 
 

 

 

5. Свързани е 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 
 

 

 

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: 30/01/2009г. 



 

 

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) 

 

Долуподписаната  

ВИОЛИНА СТАНЧЕВА ДЖИДЖЕВА-ТРЕНДАФИЛОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

- НЯМАМ участие в търговски дружества; 

- НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец; 

- 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 назначаването ми на длъжността: 

- НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества;  

- НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

- 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 кредитна институция на стойност над 5000 лв.: 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ в размер на 30 000 лева, отпуснат от „УниКредит Булбанк” АД.  

 

4. НЯМАМ 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.  

 

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 – съпруг Стефан Панайотов Трендафилов – адвокат в 

САК. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 10.01.2009г. 

 

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). Виржиния Александрова Петрова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен 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): Към датата на избирането ми на длъжност Районен 

съдия нямам участие търговски дружества 

 

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

дейност): ; не развивам дейност като едноличен търговец в следните области 

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 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): 

Дванадесет месеца преди назначаването ми на длъжност Районен съдия не съм имала  

участие в търговски дружества 

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

на дейност): не съм развивала 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): 36 000лв потребителски кредит от Райхайзен банк.  

 

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 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 

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 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 

 

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

необходимо): няма такава информация 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 06.02.2009г 

 

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)                 Владимир Григоров Вълков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:             съдия в Софийски районен съд 
(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): 

„ИНКОМС АД”-11 бр. безналични акции; „Златни пясъци АД” – 15 бр. безналични акции и 

„Слънчев бряг АД” – 10 бр. безналични акции  

 

Не 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: Спортен клуб „Торнадо”, Клуб по 

конен спорт „Зорница”, а понастоящем и на Съюз на съдиите в България. 

 

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): 

„ИНКОМС АД”-11 бр. безналични акции; „Златни пясъци АД” – 15 бр. безналични акции и 

„Слънчев бряг АД” – 10 бр. безналични акции  

 

Не съм 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: Спортен клуб „Торнадо”, Клуб по 

конен спорт „Зорница” 

 

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): заем в размер на 35 000 лв. към Е.В.В. 

 

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: 



Г.Н.В. - адвокат 

 

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: 29 януари 2009 година 

 

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 Владимир Станчев Кънев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Софийски районен съд 
(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 

 

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 съм 

 

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): 

нямал съм участие 

 

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

на дейност): не съм развивал 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 

 

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): нямам 

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 

 

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

необходимо): няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата:  Декларатор: Владимир Кънев 

 

 



 

 

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 Върбан Тодоров Върбанов 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

30000лв. /тридесет хиляди лева/, дължими по договор за ипотечен кредит, сключен с 

„Обединена Българска Банка” АД. 

 

4. Нямам 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. 

  

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: 19.01.2009 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):Върбан Александров Сучков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:Софийски районен съд, 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):нямам 

 

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):нямам 

 

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 в “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): нямам 

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:нямам 

 

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

необходимо): нямам 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 26.01.2009 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). Вяра Дочева Русева- Иванова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд; 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): нямам 

 

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): не 

 

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 

 

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

необходимо): няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 12.01.2009 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). Геновева Николаева Димитрова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдия в Софийски районен съд 
(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 

 

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):  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26. 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 Георги Стоянов Георгиев 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд, районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества. 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества. 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец. 

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 –  договор за кредит за текущо потребление от 26.07.2004 г. в 

размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв. към „Банка ДСК-ОТР GROUP” EАД. 

4. Нямам 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. 

5. Нямам 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. 

6. Нямам друга информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 08.01.2009 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). Георги Василев Ушев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Зам. председател на Софийски 

районен съд(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 участия в търговски дружества 

 

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 съм участвал в търговски дружества. 

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):  

Заем в размер на 66 328 лв. към „Уникредит Булбанк” 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): 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 год. 

 

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). ГИНКА ПАНЧОВА ВЕНЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СРС, 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):  

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…………… 

 

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:22.01.2009г. 

 

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) 

 

Долуподписаната Даниела Велинова Борисова-Райчинова  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в търговски дружества; 

не развивам дейност като едноличен търговец; 

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 не съм: 

 имала участие в търговски дружества: 

не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

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.: 20 000 /двадесет хиляди/ лева потребителски кредит, по 

сключен договор с „Банка ДСК” ЕАД  

 

4. Нямам 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.  

5. Няма 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. 

 

6. Нямам друга информация за частен интерес. 

 

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 Даниела Красимирова Тошева /Кожухарова/ 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

68 490 /шестдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет/ лева, дължими по договор за 

ипотечен кредит, сключен с „Юробанк и Еф Джи България” АД /Пощенска банка/. 

 

4. Нямам 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. 

  

5. Имам. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009 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) 

 

Долуподписаната Д.А.М.-М. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд, понастоящем- командирован в СГС 
 (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 участие в търговски дружества.  

 

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: член съм на Родителско 

настоятелство (сдружение с нестопанска цел с обществено-полезна дейност) при Обединено 

детско заведение №18 „Детски свят” в гр.София, жк Яворов, алея ІІ №2 

 

Не участвам в управлението на което и да е търговско дружество.  

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:  „Л.Х”АД 

 

 

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 кредит със „SG Експресбанк”АД, гр.София от 01.08.2005г. на стойност 

10 000 лева; 

Договор за лизинг на лек автомобил със „Сожелиз”ЕООД, гр.София, по който страна е 

съпруга ми М.М., на стойност 10 000 евро, от 2007г..  

 

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):  Договор от 11.01.2008г. с „Булсатком”АД за доставка на цифрова телевизия; 

Договор от 01.03.2008г. с „Мултиспийд”ООД – за доставка на интернет. 

 



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: Съпруг – М. Г. М.- Председател на управителния 

съвет на Сдружение с нестопанска цел „Е. Ц.У.” със седалище в гр.София; 

Баща – А. М. Р., едноличен собственик на капитала на „А.”ЕООД ,със седалище в гр.З. 

 

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

необходимо): Нямам информация към този момент.  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

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).  
Даниела Димова Стоева 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Софийски районен съд - съдия 

 

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 участие в ТД.  Притежавам бонове от 

масовата приватизация в “Албена” АД 

 

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

дейност):  не съм била ЕТ 

не съм била  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  не съм: 

 имал(а) участие в  търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Притежавала съм бонове от масовата приватизация в “Албена” АД 

 

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  юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3.  Нямам  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):  

 

4. Нямам 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: 20.01.2009 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) 

 

Долуподписаната  

ДАНИЕЛА РАДКОВА СТОИЧКОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

- НЯМАМ участие в търговски дружества; 

- НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец; 

- 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 назначаването ми на длъжността: 

- НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества;  

- НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

- 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 кредитна институция на стойност над 5000 лв.: 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ в размер на 9 000 лева, отпуснат от „Райфайзен банк” АД.  

 

4. НЯМАМ 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.  

 

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 14.01.2009г. 

 

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) 

 

Долуподписаната ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ШАНОВА  
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  СЪДИЯ  в Софийски районен съд 
 (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 участие в търговски дружества  
 

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(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

- НЕ съм имала участие в търговски дружества 
 

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

на дейност): 

- НЕ съм развивала 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):  

 - ИМАМ задължение по лизингов договор със „София Франс Ауто” АД с остатъчна сума 

към настоящия момент – 8 020 лв. и краен срок на погасяване – 2012 г. 
  

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: 19.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) .......... 

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА ДЖАРОВА................................................................... 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ............................................................... 

......СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД ОТ 1994  г........................................................ 
(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): 

................Нито към датата на назначаването ми за съдия, нито към днешна дата 

имам участия в търговски дружества…. 

................................................................................................................; 

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

дейност): ............. 

              Нито към датата на назначаването ми на длъжността, нито към днешна 

дата 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 била и към днешна дата не съм управител или член на управление 

или контрол на юридически лица, сдружения с нестопанска цел и 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): 

.................Никога не съм имала участия в търговски дружества и понастоящем 

нямам такива. 

............................................................................................................................................................; 

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

на дейност): 

...................Никога не съм развивала дейност като едноличен търговец и 

понастоящем не развивам такава. 
............................................................................................................................................................; 

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 и понастоящем не съм член на орган на управление 

или контрол в 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):   

               Погасявам чрез удръжка от трудовото ми възнаграждение 

потребителски кредит към Уникредит Булбанк, с краен падеж 05.04.2010 г. 

Дължимият остатък възлиза на около 7500 лв./месечна погасителна вноска от 

500 лв./. 

 
............................................................................................................................................................. 

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): 

....................Имам трудов договор с Министерство на правосъдието, респективно 

Софийски районен съд където работя като съдия от 1994 г. 
............................................................................................................................................................. 

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: 

............ Г-н Огнян Илиев Джаров е мой съпруг и съдружник в „Аеролифт 

логистика” ООД 
............................................................................................................................................................. 

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. 

 Гр. София, 12.01.2009 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) 
 

Долуподписаната Десислава Пенчева Добрева 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд, районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества. 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

Не 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: 

Не съм имал участие в търговски дружества. 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец. 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

4. Нямам 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. 

5. Нямам 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. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 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) 
 

Долуподписаната Десислава Николаева Друмева, 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

не съм имала участие в търговски дружества;  

не съм развивала и не развивам дейност като едноличен търговец; 

не съм била и не съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски 

дружества или кооперации 

член съм на колективен орган на управление на юридическо лице с нестопанска цел, което не 

осъществява стопанска дейност – Фондация „Журналисти за Сборяново”;  

към 2007 г. съм придобила 920 акции от "Адванс eкуити Холдинг"АД 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

не съм имала участие в търговски дружества;  

не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

не съм била управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества 

или кооперации; 

член съм на колективен орган на управление на юридическо лице с нестопанска цел, което не 

осъществява стопанска дейност – Фондация „Журналисти за Сборяново” 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.   

4. Нямам 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. 

5. Лицето, с което се намирам във фактическо съжителство, Николай Григоров Зисов 

упражнява адвокатска професия като адвокат от САК. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес.  

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

313 от Наказателния кодекс. 
 

Дата: 28.01.2009 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). Десислава Любомирова Попколева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в търговски дружества  

 

 не развивам дейност като едноличен търговец  

не 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: 

 Не съм имала участие в търговски дружества   

 

 И не съм развивала дейност като едноличен търговец  

 

 Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.  

 

4. Нямам 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:  

5. Няма 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 - няма 

 

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) Джулиана Иванова Петкова  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .......районен съдия в Софийски 

районен съд................ 
(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..............................................................................................................................

............................... 

............................................................................................................................................................; 

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):  

  12 000 лева – потребителски кредит  от Уникредит Булбанк 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): 

..............нямам  такива 

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): 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 30.01.2009 

 

Декларатор:Джулиана Петкова  

 

 



 

 

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) 

 

Долуподписаната  

ДОРОТЕЯ ИВАНОВА МИШКОВА-КЕХАЙОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

- НЯМАМ участие в търговски дружества; 

- НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец; 

- 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 назначаването ми на длъжността: 

- НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества;  

- НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

- 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 кредитна институция на стойност над 5000 лв.: КРЕДИТ в 

размер на 174 000 лева, отпуснат от „Банка ДСК” АД.  

 

4. НЯМАМ 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.  

 

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009г. 

 

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). Драгомир Асенов Кояджиков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд – районен 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам 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:  

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 НЕ СЪМ имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 

дружество): 

 

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

предметът на дейност): 

 

НЕ СЪМ 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): 20 000 евро ипотечен кредит към „Райфайзен банк” АД, с период на погасяване 

15/петнадесет/ години.  

 

4. Нямам 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 

 

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. 

 08.01.2009г. гр. София  

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) 
 

Долуподписаната Е.Д.П.Т. 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

7 000 лева потребителски кредит към Банка „ДСК”. 

 

4. Нямам 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. 

  

5. Съпругът ми – А.Б.Т  е на длъжност „съдия” в Софийски градски съд. 

 

6. Имам открито наследство, което към момента не е прието и нямам точни данни за 

неговите активи и пасиви. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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 Евгени Димитров Георгиев.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийския районен съд 
(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; 

- 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: член на Управителния съвет на 

Националната асоциация на медиаторите от пролетта на 2008 г., организация с нестопанска 

цел, неосъществяваща стопанска дейност; наблюдател към Борда на директорите на 

Европейската асоциация на съдиите за медиация от октомври 2007 г., организация с 

нестопанска цел, неосъществяваща стопанска дейност; 

 

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): да, до май 2001 г., като ЕТ „СВЕТОСЛАВА”. 

- 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):  145 000,00 (сто четиридесет и пет хиляди) лева към „БАНКА ДСК” 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): 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; 

 

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: 29.01.2009г. 

 

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). Елизабет Лопес Петрова- Калпакчиева  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в СРС  
(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):участие в масовата приватизация 

 

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 съм имала 

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

на дейност): не съм 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

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): :намирам се в трайни търговски отношения с МобилТел, Чез Електро 

разпределение, Софийска вода, Топлофикация София, БТК 

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: майка Йонка Стефанова Петрова и вуйчо Петър 

Стефанов Петров – адвокати към АК-Русе  

 

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: 28.01.2009г 

 

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) Елица Костадинова Ангелова – Първанова 

 ........................................................................................................... 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 

............................................................................................................................................................. 
(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): 

Участие в „масова” приватизация – 10 акции в ИД „Индустриален фонд” АД и 180 акции 

„Стара планина Холд” АД /към настоящия момент/ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

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): 

Участие в „масова” приватизация – 10 акции в ИД „Индустриален фонд” АД и 180 акции 

„Стара планина Холд” АД /към настоящия момент/ 

................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

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

на дейност): 

ЕТ /прекратен/ - вътрешна и външна търговия с всякакъв вид незабранени със закон стоки, 

комисионна, консигнационна и оказионна търговия, специфични външнотърговски 

операции, бартерни сделки, лизинг, маркетинг и рекламна дейност /без кино и печат/, 

посредничество, представителство и агентство на местни и чужди физически и юридически 

лица в страната и чужбина, консултански административно-правни и транспортно – 

спедиторски услуги, организиране на конгреси и семинари с международно участие и 

всякакви други дейности, незабранени със закон 

 

 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 банков кредит, обезпечен с ипотека, в размер на 20 450 евро в „Уни кредит 

Булбанк” 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): 

Нямам 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: 

Нямам свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР ЗПРКИ, дейността, на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси 

.......................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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: 29.01.2009 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) 

 

Долуподписаната Елица Мичева Райковска  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 
(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 

 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

Не съм управител или член на орган на управление или контрол.  

 

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 

 

Не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец. 

Не съм 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): не 

 

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: съпруг – прокурор. 

 

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: 29.01.2009 

 

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) 

 

Долуподписаната  ЕМАНУЕЛА ЙОЧЕВА КУРТЕВА 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН 

СЪД 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

НЯМАМ участие в търговски дружества; 

НЕ развивам дейност като едноличен търговец; 

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 назначаването ми на длъжността: 

НЕ СЪМ имала участие в търговски дружества; 

НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

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, на стойност над 

5000 лв. – КРЕДИТ ОТ  ЕКСПРЕСБАНК В РАЗМЕР НА 12 000 лв. 

 

4. НЯМАМ 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. 

 

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: майка - съдружник в търговско дружество, брат – 

съдружник и управител в търговски дружества, лице във фактическо съжителство – 

управител на търговско дружество. 

 

6. НЯМАМ друга информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт 

на интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата: 22.01.2009 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 
Емил Иванов Дечев 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
Софийски Районен Съд - съдия 

 

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. 

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

дейност):                                            Нямам ; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

                                                         Нямам 

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): 

                                                          Нямам 

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

на дейност):                                        Нямам 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:    

                                                        Нямам 

 

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):    Ипотечен заем в размер 60 000 евро към „Райфайзенбанк (България)” ЕАД. 

 

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 

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: 

Иван Стефанов Дечев – баща; Марина Миронова Дечева – майка; Стефан Иванов Дечев - 

брат 

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: 27.01.2009г. 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). Емил Емилиянов Желев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Районен съд 
(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): Не. 

 

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): майка – съдия във Върховен касационен съд, с която не съм в отношенията по &1 

и чл.2 от горния закон, но в случай на такива от служебен характер, ще действам съгласно 

разпоредбите на Наказателно – процесуалния кодекс. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 30.01.2009г. 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 Емилиан Любенов Лаков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1.Към датата на назначаването ми на длъжността нямам участие в търговски дружества, не 

развивам дейност като едноличен търговец, 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 назначаването ми на длъжността не съм имал участие 

в  търговски дружества, не съм развивал дейност като едноличен търговец, не съм бил 

управител или член на орган на управление или контрол на  юридически лица с нестопанска 

цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

4. Нямам 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 .  

5. Няма 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.  

6. Друга информация за частен интерес:   

Нямам „друга информация” за частен интерес по см. на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, която да смятам, че е необходимо да декларирам в 

настоящата декларация. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 27.01.2009 г. 

 

Декларатор: Емилиан Любенов Лаков 

 

 

 

 



 

 

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) 
 

Долуподписаната Зорница Венциславова Хайдукова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества  

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества; 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

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):  

-40500 евро – ипотечен кредит към „Българска пощенска банка” АД от 2006г., цедиран във 

връзка с писмо от „БПБ” АД на 03.07.2006г. на „Бългериън ритейл сървисиз” АД. 

-14000 лв. – потребителски кредит от 2008г. от „Райфайзен банк България” ЕАД 

4. Нямам 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: Татяна Данаилова Башленска – майка на съпруг - 

управител на „Хигия” ЕООД, гр. Белоградчик 

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: 30.01.2009г. 

 

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 ИВАН АЛЕКСАНДРОВ СТОИЛОВ  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 

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): НЯМАМ 

 

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

дейност): НЕ РАЗВИВАМ ; 

   НЕ 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): 

НЕ СЪМ ИМАЛ; 

 

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

на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ СЪМ БИЛ; 

 

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-ОВЪРДРАФТ към ЦКБ в размер на 4000 лева и потребителски кредит 

към „Райфайзенбанк” АД в размер на 2800 лева; 

 

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 

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: НЯМАМ 

 

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 

 

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) 
 

Долуподписаната ИВАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето); 
Не развивам дейност като едноличен търговец (посочва се името и предметът на дейност); 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество); 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец (посочва се името и предметът на дейност); 

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.: договор за потребителски кредит от 21.07.2005 г., сключен с 

„Централна и кооперативна банка” АД, за сумата от 20 000 лв. (посочва се размерът и видът на 

поетото задължение и данни за кредитора) 
4. Нямам 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. Няма 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; 

6. Няма 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: 27.01.2009 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) 

 

Долуподписаната ИВАНКА ГРИГОРОВА МИТЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН 

СЪД 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

НЯМАМ участие в търговски дружества. 

НЕ развивам дейност като едноличен търговец. 

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  

НЕ съм имала участие в търговски дружества. 

НЕ съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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): Кредит за покупка на недвижим имот в размер на 132 997 лева, предоставен през 

2008 година от „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД (с предишно наименование 

„БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА” АД), обезпечен с ипотека. 

 

4. НЯМАМ 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.  

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: БОЯН БЛАГОВЕСТОВ ЦОНЕВ – във фактическо 

съпружеско съжителство; СЪДИЯ в СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД;  

                        ГРИГОРИ ИВАНОВ МИТОВ – баща, упражняващ търговска дейност като ЕТ 

„ВАНА – ГРИГОРИ МИТОВ”; 

                        ЗВЕЗДИЦА ВЛАДИМИРОВА ЖЕЛЯЗКОВА – ДАБАС – първа братовчедка, 

упражняваща търговска дейност като ЕТ „ЗВЕЗДИЦА ДАБАС”. 

 

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

необходимо): СВЕТЛА ИЛИЕВА МИТОВА – майка, учител. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 26.01.2009 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)                       Иво Лъчезаров Дачев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд, съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в търговски дружества,  

не развивам дейност като едноличен търговец, 

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 не съм 

 имал участие в търговски дружества,  

не съм развивал дейност като едноличен търговец и  

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.: 117`400 лева кредит от Райфайзен банк България АД 

............................................................................................................................................................. 

 

4. Нямам 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. 

5. Няма 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. 

6. Друга информация за частен интерес нямам. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 Дата: 09.01.2009 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 Иво Юриев Хинов 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд, районен 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): 10 броя акции, придобити чрез Масовата 

приватизация, в „МДК Пирдоп Мед” АД, понастоящем „Кумерио мед” АД. 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

Не 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: 

Не съм имал участие в търговски дружества. 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец. 

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 – кредит в размер на 6 000 лв към „Райфайзен банк” АД. 

4. Нямам 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. 

5. Нямам 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. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 08.01.2009 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). Йорданка Николова Ваклева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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): 15 290 лв остатъчна сума по кредит към Сосиете Женерал Експресбанк 

 

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:нямам 

 

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). Калина Иванова Илиева-Пандохова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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 участие в търговски дружества. 

  

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 на 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): 

НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ в търговски дружества 12 преди датата на избирането ми; 

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

дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА 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 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 на стойност 12 000 лв. 

 

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: НЯМАМ свързани с мен лица 

 

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: 22.01.2009 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 Калоян Христов Топалов  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам 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: 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 не съм имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 

дружество):  

не съм развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност):  

не съм бил 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): договор за ипотечен кредит с „Обединена българска банка” АД, в размер на 

80 000 лева; договор за потребителски кредит със „Сосиете женерал Експресбанк” АД, в 

размер на 20 000 лева 

 

4. Нямам 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. Нямам 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): не ми е известна 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009 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) 

 

Долуподписаната  

КАРАМФИЛА РАНКОВА ТОДОРОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

- НЯМАМ участие в търговски дружества; 

- НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец; 

- 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 назначаването ми на длъжността: 

- НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества;  

- НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

- 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 кредитна институция на стойност над 5000 лв.: НЯМАМ 

 

4. НЯМАМ 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.  

 

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 – Иван Тодоров Тодоров  - съпруг  

Мая Тодорова Димитрова  - сестра на съпруга  

Тодор Иванов Тодоров – баща на съпруга   

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009г. 

 

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) Катя Ангелова Хасъмска  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр. София- 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): НЯМАМ. 

 

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): НЕ 

 

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: 26.01.2009 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). Красимир Красимиров Влахов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: административен ръководител- 

председател на Софийски районен съд 
(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 

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:  

Член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България 

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:  

Член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България- от м.декември 2003 г. 

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 потребителски кредит от 13.09.2007 г. със „Стопанска и инвестиционна банка” 

АД за сумата 10 000 лв. 

- солидарен длъжник по сключен от съпругата Христина Илкова Влахова договор за 

потребителски кредит от 10.04.2006 г. с „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД /сег.”Уникредит 

Булбанк” АД/ за сумата 20 000 лв. 

- солидарен длъжник по сключен от съпругата Христина Илкова Влахова договор за заем от 

17.01.2009 г. с Петя Иванова Влахова за сумата 10 000 лв. 

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: 

Съпруга Христина Илкова Влахова- нотариус с район на действие Районен съд- гр.София 



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: 30.01.2009 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). Красимир Тодоров Драганов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в СРС  
(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 участие в ТД 

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 съм 

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 имал 

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

на дейност): 

 не съм развивал  

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 не съм бил  

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):  

  Жилищен кредит, обезпечен с ипотека за сумата от 47 000 лв. с ТБ „SG ЕкспресБанк” АД за 

срок от 15 г.  

 Потребителски кредит за сумата от 10 000 лв. с ТБ „SG ЕкспресБанк” АД за срок от 5 ½  г.  

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  

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): 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 КРАСИМИР АТАНАСОВ МАШЕВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 
 (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): 

ЗММ „МЕТАЛИК” АД, гр. Пазарджик, 26 БЕЗНАЛИЧНИ АКЦИИ, ПРИДОБИТИ ОТ Т. 

НАР. „МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ” ПРЕЗ 1996 Г. 

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

дейност): НЕ УПРАЖНЯВАМ ТЪРГОВСКА 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(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

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

на дейност): 

НЕ СЪМ УПРАЖНЯВАЛ ТЪРГОВСКА 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:  

ФОНДАЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН ФОНД – ПАЗАРДЖИК” - с общественополезна дейност, 

член на Съвета на фондацията (управителния орган) от 05.11.2003 г. до 02.06.2004 г. 

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):  

1. ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ, сключен през 2006 г. с „ЕЙЧ ВИ БИ БИОХИМ” АД, 

вляло се в „Уникредит Булбанк” АД през 2007 г., обезпечен с ипотека, с 20-годишен срок, 

солидарно с моята съпруга – размер 20 000 евро; 

2. ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ БАНКОВ КРЕДИТ с „РАЙФАЙЗЕНБАНК” АД, 

сключен през 2007 г., с 10-годишен срок, солидарно с моята съпруга – в размер на 6000 лв. 

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 СЪМ СТРАНА ПО 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: 

1. Баща, вписан в списъците за вещи лица към Пазарджишкия ОС,  

2. Баща на моята съпруга, вписан в списъците за вещи лица към Пазарджишкия ОС, 

3. Брат на моята майка - адвокат, вписан в Пазарджишката АК 

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

необходимо): 

НЯМАМ ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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) 

 

Долуподписаната Любка Емилова Голакова  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

НЯМАМ участие в търговски дружества, 

НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец, 

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: 

 НЕ СЪМ имала участие в търговски дружества, 

 НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец, 

 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.  – ипотечен кредит в „Булбанк” АД в размер на 39 000лв. 

4. НЯМАМ 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. 

 5. НЯМАМ 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. 

6. НЯМАМ друга информация за частен интерес, във връзка с обстоятелства, които биха 

довели до възникване на конфликт на интереси.  

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). ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ ЛУКАНОВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Софийски районен съд 
(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 

 

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):  

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):  НЕ 

 

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: 28.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/  

 



 

 

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

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

Интернет 
 

 

Долуподписаният(ната)    Маргарита Апостолова Георгиева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен Съд, длъжност 

районен съдия  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Договор за потребителски кредит с Банка „ДСК”АД. 

 

4. Нямам 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. 

 

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. 

Апостол Маринов Георгиев- адвокат. 

Павел Николаев Цанев-съпруг. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28,01,2009год. 

 

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 Мариана Василева Георгиева 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 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) МАРИЕТА ХРИСТОВА РАЙКОВА - ПАШОВА 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ............................................................... 

.СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД . 
(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 участие в търговски дружества  

 

    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  

 

    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  имал(а) участие в търговски дружества. 

 

 

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 от 88 000 евро /осемдесет и осем хиляди евро/ към Уникредит Булбанк 

   

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 договори с еднолични търговци или юридически лица. 

 

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): 

............................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009г. 

 

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) 

 

Долуподписаната  

МАРИЯ ТОМОВА ДИНЕВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

- НЯМАМ участие в търговски дружества; 

- НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец; 

- 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 назначаването ми на длъжността: 

- НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества;  

- НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

- 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 кредитна институция на стойност над 5000 лв.: 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ в размер на 30 000 лева, отпуснат от „УниКредит Булбанк” АД.  

 

4. НЯМАМ 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.  

 

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 10.01.2009г. 

 

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). Мария Иванова Иванова-Ангелова ИН 
(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): нямам участие 

 

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

дейност): ; не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: нямам участие 

 

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 участие 

 

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

на дейност): не съм развивала такава дейност 

 

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 кредит в „Първа инвестиционна банка”. 

 

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 

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: Красимир Ангелов Ангелов, прокурор в САП, 

съпруг и Иван Стойчев Иванов, адвокат вписан във ВТАК, баща 

 

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

необходимо): нямам 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата: 29.01.2009 год. 

 

Декларатор: /п/ 

                                                                                           Мария Иванова Иванова-Ангелова 



 

 

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). Мая Бориславова Дамянова 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН 

СЪД 

(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 УЧАСТИЯ В 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

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 ЮЛ 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 УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

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

предметът на дейност):НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА 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 ЮЛ 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 КЪМ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ 

ИНСТИТУЦИИ, КАКТО И КЪМ ДРУГИ ЛИЦА; 

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; 

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

сметне за необходимо):НЯМЯМ ТАКИВА. 

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

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата: 28.01.2009г. 

 

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 Методи Орлинов Лалов   

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 08.01.2009 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: Милен Петков Евтимов  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, районен 

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): 

„Стъклопластик” АД, рег. по  ф.д. № 860/2002 г. по описа на Плевенския окръжен съд, 3002 

броя акции (5.036 % акционерно 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 съм. 

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): 

„Стъклопластик” АД, рег. по  ф.д. № 860/2002 г. по описа на Плевенския окръжен съд, 3002 

броя акции (5.036 % акционерно участие); 

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

на дейност): не съм развивал; 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил.  

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): нямам. 

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: нямам. 

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

необходимо): няма. 

 

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) 
 

Долуподписаната ................ Милка Йорданова Политова .............................................................. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд  - съдия ........... 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

- нямам участие в търговски дружества;  

- не развивам дейност като едноличен търговец; 

- 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 не съм: 

- имала участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество); 

- развивала дейност като едноличен търговец (посочва се името и предметът на дейност); 

- 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):  

- 20 000 лева (първоначален размер, частично изплатен) потребителски кредит от Райфайзен 

банка АД; 

- съдлъжник по договор за жилищен кредит, ползван от съпруга ми, от Банка ДСК АД в 

размер на около 17 000 евро (първоначален размер, частично изплатен). 

 

4. Нямам 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. 

 

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

необходимо): няма. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 Дата: 30.01.2009 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:     Мирослав Георгиев Георгиев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдия в Софийски районен съд 
(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): 

   Притежавам 300 бр. акции в “Стара планина холд” АД 

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): 

Притежавам 300 бр. акции в “Стара планина холд” АД 

 

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):  

 7 335, 01 лева – кредит, отпуснат от банка “Райфайзенбанк” 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): 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: 

 НЯМАМ 

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: 26.01.2009 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) 

 

Долуподписаната  Мирослава Николаева Кацарска - Пантева 
 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд  

 

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

на дейност):                                           не съм развивала 

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 

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):                                                          нямам 

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:  нямам 

 

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

необходимо):                                                     няма 

 

        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). Невена Борисова Чеуз 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд - 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): Нямам 

 

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): 

Нямам 

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

на дейност): Не съм развивала 

 

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 

 

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 от 14 000 лв. и ипотечен кредит от 54 881 лв. към „Юробанк 

И Еф Джи” 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): Нямам 

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: 

Александър Ищван Чеуз – съпруг, адвокат при САК 

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:  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) 

 

Долуподписаната Нели Бойкова Алексиева   

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества; 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 г.  

 

Декларатор:  

 

 



 
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:   Никола Николов Попов 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски 

районен съд 
 

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/.......................................................................

............. 
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 

съм/…………...….............................................................. 
 
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 

имал/............................................................................. 
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 
...................................................../не 

развивам/.............................................................................. 
бил управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
...................................................../не съм 

бил/................................................................................ 
 
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): 

.........................................../нямам сключени 
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: 

НИКОЛА ПЕТРОВ ПОПОВ – регистриран в Софийска адвокатска колегия.  
 



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

.........................................................../няма/.........................................................................
............ 

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

 
 
Дата: 30.01.2009 г.     Декларатор: 
 
         /Никола Николов 

Попов/ 



 

 

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                      Никола  Петров  Чомпалов 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски Районен Съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Не съм имал участия в търговски дружества 

 

 не съм развивал дейност като едноличен търговец 

 не съм бил 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 не съм 

 имал участие в търговски дружества  

 

не съм развивал дейност като едноличен търговец в следните области: 

 

не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

3. Нямам  задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.  

 

4. Нямам 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  

5. Няма 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, 

 

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: 30.01.2009 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: НИКОЛАЙ БЕЛЕВ ВАСИЛЕВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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 такава дейност 

-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 такова участие 

-развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 

не съм развивал такава дейност 

-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 

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

сметне за необходимо): 

няма 

 

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): НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ.  
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ в Софийски районен съд 
(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:  ДА – секретар на фондация „Кирил 

Маджаров” (ЮЛ в частен интерес). 

 

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: секретар на фондация „Кирил 

Маджаров”. 

 

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): към Централна кооперативна банка – 10.000 (десет хиляди) лева. 

 

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): абонат съм на ЧЕЗ, МТел, Топлофикация и Софийска вода. 

 

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: брат Кирил Димитров Маджаров – адвокат по 

наказателни дела и съпруга Лидия Пламенова Кулаксъзова-Маджарова – адвокат. 

 

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

необходимо): след избирането ми за съдия, съм учредител и член на УС на „Асоциация – деца в 

мрежата” – сдружение с нестопанска цел; не е пререгистрирано по сега действащия закон. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 Дата: 15.01.2009 г.  

Декларатор: /п/  

 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Николай Марков Марков, 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

притежавам 25 броя акции клас А, на Българска холдингова компания (Българо-холандски 

приватизационен фонд), закупени в първа вълна на Масовата приватизация;  

не съм развивал и не развивам дейност като едноличен търговец; 

не съм бил и 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 притежавал акциите по т.1.;  

не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

2800 /две хиляди и осемстотин/ евро, дължими по договор за потребителски кредит, сключен 

с „БАНКА ДСК” АД. 

1000 /хиляда/ лв. кредитен лимит по Договор за издаване на кредитна карта, сключен с 

„ОББ” АД. 

4. Нямам 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. 

5. Съпругата ми Мина Константинова Константинова упражнява адвокатска професия като 

адвокат от САК. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес.  

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

313 от Наказателния кодекс. 
 

Дата: 12.01.2009 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 Николай Стоименов Николов  

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд-районен 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):нямам . 

  

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 съм 

 

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 имал 

участия в търговски дружества 

 

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

дейност):не съм развивал дейност като ЕТ; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска 

цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил; 

 

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 5075 лв. към „Райфайзенбанк България” ЕАД; ипотечен кредит в размер на 126 000 лв. към 

„Райфайзенбанк България” ЕАД. 

 

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 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: 

Даниела Петкова Николова-следовател в Окръжна следствена служба-гр.София 

 

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:  

 

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). ПЕНКА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В СРС 

 
(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:НЕ 

 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):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 ТД „ОББ” АД – в размер на 78 000лв. 

 

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: 12.01.2009г. 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) 

 

Долуподписаната Пепа Стоянова Маринова-Тонева  

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия при Софийски районен съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества; 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

4. Нямам 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  

5. Няма 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. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009г. 

 

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 Петко Красимиров Петков 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски Районен съд  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Притежавам 25 броя акции клас А, на Българска холдингова компания (Българо-холандски 

приватизационен фонд), закупени в първа вълна на Масовата приватизация. 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

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 притежавал акциите по т.1. 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец. 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

4. Нямам 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. 

5. Нямам 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. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 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 Петър Иванов Гунчев  

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Притежавам 25 броя акции клас А, на ПФ „Златен лев” АД, закупени в първа вълна на 

Масовата приватизация; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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 притежавал акциите по т.1; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

20 000 /двадесет хиляди/ лева, дължими по договор за потребителски кредит, сключен с 

„Банка Хеброс” АД . 

14 000 /четиринадесет хиляди/ лева, дължими по договор за потребителски кредит, сключен 

с “Банка ДСК” АД 

 

4. Нямам 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. 

  

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: Вуйчо ми С.В.Х. е адвокат към ПАК. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009 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 Петър Любомиров Сантиров  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ... съдия в Софийски районен съд 
 (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): 

Придобити през 1996 г. от МАСОВА ПРИВАТИЗАЦИЯ 25 акции в приватизационен фонд 

„Булстрад”; 

НЕ УПРАЖНЯВАМ търговска дейност като едноличен търговец; 

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: 

НЕ СЪМ имал участие в търговски дружества; 

НЕ СЪМ УПРАЖНЯВАЛ търговска дейност като едноличен търговец 

НЕ СЪМ БИЛ управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

 

3.НЯМАМ задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, 

на стойност над 5000 лв. 

 

4. НЯМАМ 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. 

 

5. НЯМАМ 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. 

 

6. НЯМАМ каквато и да е информация за частен интерес. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 30.01.2008 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     ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  СЪДИЯ  в Софийски районен съд 
 (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 участие в търговски дружества  
 

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(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

- НЕ съм имала участие в търговски дружества 
 

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

на дейност): 

- НЕ съм развивала 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 задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 
 

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: 19.01.2009 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). ПЕТЪР ВАСИЛЕВ САНТИРОВ 
(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 в размер на 20000 евро от банка „ДСК” 

Потребителски кредит с поръчители в размер на 17500 евро от 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): нямам 

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:нямам 

 

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: 30.01.2009г. Декларатор: /п/ 

 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният                       Петър Ненчев Славчев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски Районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в търговски дружества; не развивам дейност като едноличен търговец; 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 не съм 

 имал участие в търговски дружества; не съм развивал дейност като едноличен търговец; не 

съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.  

4. Нямам 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. 

5. Няма 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. Забележка: Съпругата ми Биляна Магделинова 

Славчева работи като съдия в Софийски районен съд 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес.  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 Дата: 12.01.2009 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 Петър Теодоров Стоицев  
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества  

Не развивам дейност като едноличен търговец  

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества  

Не съм развивал дейност като едноличен търговец  

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.:  

13 000 лв. по договор за кредит към „Уникредит Булбанк” АД  

 

4. Нямам 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  

 

5. Няма 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 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.09г. 

 

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). Петър Богомилов Теодосиев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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 в размер на 14 000лв. по Договор за потребителски кредит 

от 20.04.2006г. с „Райфайзенбанк” ЕАД 

 

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: 30.01.2009г. 

 

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) Петя Петрова Гергова.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Видински районен съд, съдия 

командирована в Софийски районен съд  
(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 участие. 

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

дейност): ; 

Не развивам дейност като ЕТ. 

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 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): 

Не съм имала участие. 

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

на дейност): 

Не съм развивала дейност като ЕТ. 

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 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):  

Имам договор за ипотечен кредит за сумата от 22 000 лв. с остатък към настоящия момент 

11 254,76 лв. и договор за ипотечен кредит за сумата от 70 000 лв. с остатък към настоящия 

момент 67 544,55 лв., и двете задължения са към „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД клон гр. 

Видин. 

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: 

Георги Иванов Гергов-съпруг, адвокат от Адвокатска колегия гр. Видин. 



Веселка Петрова Борисова-сестра, съдебен архивар в Административен съд гр. Видин 

Милана Рангелова Тошева-свекърва, чистач в Районен съд гр. Видин. 

 

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

необходимо): 

Няма. 

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 

 

Долуподписаният  Петя Данаилова Петкова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1.Към датата на назначаването ми на длъжността нямам участие в търговски дружества, не 

развивам дейност като едноличен търговец, 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 назначаването ми на длъжността не съм имал участие 

в  търговски дружества, не съм развивал дейност като едноличен търговец, 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.: Договор за банков заем за 26 800 лв., обезпечен с договорна 

ипотека върху недвижим имот  от 04.11.2002 г., за срок от 20 години. 

Кредитор:ОББ.  

4. Нямам 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 .  

5. Няма 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.  

6. Друга информация за частен интерес:   

Нямам „друга информация” за частен интерес по см. на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, която да смятам, че е необходимо да декларирам в 

настоящата декларация. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 27.01.2009 г. 

 

Декларатор: Петя Данаилова Петкова 

 

 

 

 



 

 

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) 

 

Долуподписаната  

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА КОЛЕВА-РУШАНОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

СЪДИЯ в СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,   че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

- НЯМАМ участие в търговски дружества; 

- НЕ РАЗВИВАМ дейност като едноличен търговец; 

- 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 назначаването ми на длъжността: 

- НЕ СЪМ ИМАЛА участие в търговски дружества;  

- НЕ СЪМ развивала дейност като едноличен търговец; 

- 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 кредитна и финансова институции на стойност над 5000 

лв.: ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ в размер на 44 000 ЕВРО към „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ 

БЪЛГАРИЯ” АД; и задължение по договор да лизинг към „МОТО ПФОЕ” ЕООД в размер на 

22 000 лв..  

 

4. НЯМАМ 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.  

 

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 Костадин Илиев Рушанов – съпруг, служител в 

„Булгаркомерс 5” ЕООД, Николина Николаева Радева - сестра, служител в „Господинови 

стоймаркет” ООД и Марийка Костадинова Рушанова – свекърва, управител на 

„Булгаркомерс 5” ЕООД. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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) Пламен Ангелов Колев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:младши съдия -1999г 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

.”Трансстрой-автоматика и монтажи -инженеринг”ООД, като съм заличен като съдружник – 

ДВбр.83/99г............................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

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 младши 

съдия – 1999г.,съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

................................................... ...............................................”Трансстрой-автоматика и монтажи 

-инженеринг”ООД, като съм заличен като съдружник – 

ДВбр.83/99г.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

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):  

.............................................ипотечен заем от “Булбанк”АД, сключен на 16.03.06г., с размер на 

кредита 47 000лв., със срок за погасяване 

10.03.2026г................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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: 29.01.2009 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) 

 

Долуподписаната РАДИНА ЕМИЛОВА КАРАМФИЛОВА - ДЕСПОДСКА  
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  СЪДИЯ  в Софийски районен съд 
 (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 участие в търговски дружества  
 

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(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

- НЕ съм имала участие в търговски дружества 
 

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

на дейност): 

- НЕ съм развивала 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 задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 
 

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: 19.01.2009 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) ...........Райна Петрова Мартинова.................... 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: нямам участие в следните търговски 

дружества, не развивам дейност като едноличен търговец, 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 назначаването ми на длъжността не съм имала участие 

в търговски дружества, не съм развивала  дейност като едноличен търговец, 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.  
Договор за потребителски кредит от 20.11.2007 г. със Стопанска Инвестиционна банка за сумата от 20000 

лева за срок от 10 години,  като към настоящия момент задължението ведно с лихвите надхвърля 5000 лева. 

 

4. Нямам 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. 

 

5. Няма 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. 

 

6. Нямам друга информация за частен интерес  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  

 

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) 

 

Долуподписаната ..Ралица Герасимова Цветкова  

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия при Софийски районен съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества; 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

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.-потребителски кредит в размер на 6 000 (шест хиляди) лева. 

4. Нямам 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  

5. Няма 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. 

6. Нямам каквато и да е информация за частен интерес. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  

 

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). СИЛВАНА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В СОФИЙСКИ РАЙОНЕН 

СЪД 
(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): ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ В РАЗМЕР НА 37 000 ЕВРО КЪМ „БАНКА ДСК” 

ЕАД. 
 

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: 27.01.2009 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) 
 

Долуподписаната   Силвия Петкова Георгиева 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

 районен съдия  при Софийски Районен съд,  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

 Нямам участие в търговски дружества. 

 Не развивам дейност като едноличен търговец. 

 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: 

 Не съм имала участие в търговски дружества. 

 Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

 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. –  договор за кредит за текущо потребление от 2004 г. в 

размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв. към „Банка ДСК-ОТР GROUP” EАД. 

 4. Нямам 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. 

 5. Нямам 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. 

 6. Нямам друга информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 14.01.2009 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)              Снежанка Андонова Чалъкова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдия  в  СРС 
                                                                                                   (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

 

Нямам участие в  търговски дружества  

Не развивам дейност като едноличен търговец ; 

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: 

Не съм имал(а) участие в търговски дружества ; 

 

Не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец  

 

Не съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол 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)  :   кредит  в УниКредит Булбанк АД 

 

4. Нямам 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  

 

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: ААС-  вещо лице в списъка на вещите лица към 

СГС  

6. Няма друга информация за частен интерес  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009г. 

 

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) 
Долуподписаната Соня Николова Найденова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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 участие в търговски дружества; 

 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 ЮЛ с нестопанска цел, търговско дружество или 

кооперация; 
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 участие в търговски дружества; 

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

на дейност): Не съм развивала 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 ЮЛ с нестопанска цел, търговско дружество 

или кооперация ; 

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): заем от банка и заем от родителите на съпруга ми. 

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 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. 

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 ми е известно да има такива. 

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

необходимо): Нямам такава. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 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)Станимир Борисов Миров 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:Софийски районен съд, 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:  

 

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): ипотечен кредит “Райфайзен банк “АД в размер на 32 000 евро и потребителски 

кредит в “Райфайзен банк “АД в размер на 20 000 лева. 

 

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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 26.01.2009 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) 

 

Долуподписаната  СТАНИМИРА СТЕФАНОВА ИВАНОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ в Софийски районен съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества. 

Не развивам дейност като едноличен търговец  

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 не съм 

имала участие търговски дружества, не съм развивала дейност като едноличен търговец , не 

съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.  

4. Нямам 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. 

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: 

Георги Дианов Гайдаров – адвокат вписан в САК. 

Иван Рачев Иванов, упражняващ дейност като едноличен търговец. 

„Лекс Кънсалтънси Сървис”ООД, ЕИК: 200538047, в което дружество свързано с мен лице, 

притежава дялове. 

6. Нямам друга информация за частен интерес.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009г. 

 

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) Станчо Николов Димов.  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

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.:   

- 45 217.99 (четиридесет и пет хиляди двеста седемнадесет и девет) лева, дължими към 

20.01.2009 г. по договор за ипотечен кредит, сключен с „Обединена българска банка” АД; 

- 11 333.33 (единадесет хиляди триста тридесет и три) лева, дължими към 28.01.2009 г.по 

договор за потребителски заем, сключен с „Юробанк и Еф Джи България” АД (Пощенска 

банка). 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009 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) Стефан Недялков Кюркчиев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, заместник на 

административния ръководител – заместник председател 
(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): 

„Шуменско пиво” АД, единадесет броя акции; 

 

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

дейност):  

НЕ РАЗВИВАМ И НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ  ТАКАВА ДЕЙНОСТ; 

 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ СЪМ БИЛ И  НЕ СЪМ; 

 

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): 

„Шуменско пиво” АД; акционерно участие; 

„Софарма” АД; акционерно участие; 

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

на дейност): 

НЕ СЪМ БИЛ И  НЕ СЪМ; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ СЪМ БИЛ И  НЕ СЪМ;  

 

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):  

ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ към „Уникредит Булбанк” АД за задължение в размер приблизително 

на 18 500 евро, към датата на подаване на декларацията. 

 

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): потребителски договори при общи условия с „Мобилтел” ЕАД; „ЧЕЗ Електро” 

АД; „БТК” АД; „Уникредит Булбанк”АД; „Първа инвестиционна банка” АД; „Софийска 



вода” АД; „Булсатком” АД; издателски договор със „Сиела софт енд паблишинг” АД; 

 

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, КЪМ МОМЕНТА НА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА; 

 

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

необходимо): 

 НЕ МИ Е ИЗВЕСТНО ДА СА НАЛИЦЕ ТАКИВА ОБСТОЯТЕЛСТВА; 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 30.01.2009г. 

 

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). Стефан Исаков Шекерджийски 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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): 

- притежавам акции в холдинг „Света София” – 75 акции, и „Акционер фаворит холдинг” 

АД – 25 акции (масова приватизация); 

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

дейност):  

- не развивам търговска дейност; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

- не съм управител, член на орган на управление или контрол на юридически лица със 

стопанска или нестопанска цел; 

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 имал 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 бил управител, член на орган на управление или контрол на юридически лица със 

стопанска или нестопанска цел; 

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 на стойност над 5 000 лева; 

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 договори (извън битовите такива); 

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; 

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

необходимо): 



- адвокат Цветомир Стоянчев Тодоров (сключен договор за заем); 

- Иванка Колева Иванова (бивша съпруга – съдия в Софийски районен съд). 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 15.01.2009г. 

 

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) Стилияна Красимирова Григорова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия, Софийски районен съд 
(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):  

„ЮРОБАНК И  ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД – ипотечен кредит за 132 399 CHF ....................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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): 

„Мобилтел” АД, „Райфайзенбанк (България)ЕАД, „Булсатком” АД........................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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 ми е известна................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 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) 

 

Долуподписаната   ТАНЯ ПЕТКОВА КАНДИЛОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ в Софийски районен съд  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Имам задължение в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева към Банка ДСК" ЕАД, гр. 

София, ул. "Московска" № 19, рег. по ф. д. № 756/1999 г. на СГС по договор за 

потребителски кредит. Към други кредитни и/или финансови институции, както и към други 

лица, нямам задължения. 

 

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 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) Таня Атанасова Радуловска - Маринова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества  

Не развивам дейност като едноличен търговец  

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: 

Нямам участие в търговски дружества 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец  

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

3. Имам кредит в размер на 38 000 евро (равностойни на 74 321.54 лева) към „Юнионбанк” 

АД и съкредитор Мирослав Крумов Маринов. 

 

4 .Нямам 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 

 

5. Нямам 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. 

 

6.Нямам информация за частен интерес, който би довел  до възникване конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 Дата: 26.01.2009 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) 

 

Долуподписаната  Татяна Емилова Бъчварова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия, Софийски районен съд 
(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. 

 

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): 

Нямам. 

 

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): Нямам. 

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. 

 

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

необходимо): Роднини по съребрена линия юристи, които не работят в съда, както и роднина по 

сватовство юрист, непопадащ в хипотезата на § 1, т. 1 ДРЗПРКИ.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 30.01.2009 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) 

 

Долуподписаната Татяна Костадинова Костадинова 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

съдия – Софийски районен съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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 не съм 

имала участие в търговски дружества 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец 

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.  

 

4. Нямам 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.  

5. Няма 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. 

 

6. Нямам друга информация за частен интерес: 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009г. 

 

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) 
 

Долуподписаната Хрипсиме Киркор Мъгърдичян 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд 

 

 

   ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имала участие в търговски дружества; 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

  

4. Нямам 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. 

  

5. Нямам 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. 

 

6. Нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване на конфликт на 

интереси. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата: 19.01.2009 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)  ЦВЕТА СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА   
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : районен съдия в Софийски районен 

съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

Нямам участие в търговски дружества; 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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: 

Не съм имал участие в търговски дружества; 

Не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.:  

 

4. Нямам 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. 

  

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: 

Женя Стоянова Желязкова 

Владимир Бориславов Владимиров 

 

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

необходимо): 

Към настоящия момент нямам информация за частен интерес, който би довел до възникване 

на конфликт на интереси. 

 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009 г.  

 

Декларатор: 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Цветан Стефанов Ценов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Софийски районен 

съд  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1.Към датата на назначаването ми на длъжността нямам участие в търговски дружества, не 

развивам дейност като едноличен търговец, 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 назначаването ми на длъжността не съм имал участие 

в  търговски дружества, не съм развивал дейност като едноличен търговец, 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.: Договор за банков заем за 60 300 лв., обезпечен с договорна 

ипотека върху недвижим имот  от 20.11.2006 г., за срок от 25 години. 

Кредитор: „Райфайзен Банк България” ЕАД.  

4. Нямам 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 .  

5. Няма 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.  

6. Друга информация за частен интерес:   

Нямам „друга информация” за частен интерес по см. на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси, която да смятам, че е необходимо да декларирам в 

настоящата декларация. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 г. 

 

Декларатор: Цветан Стефанов Ценов 

 

 

 

 



 

 

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).  Цветелина Славчева Кържева-Тенева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, 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): . 

нямам 

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:  

не съм 

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):                                                       не съм 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

                                                                           не съм 

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 ……………. 

 

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 

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):  

                                                                         няма 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009г. 

 

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 Чавдар Александров Костов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, на 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): Нямам. 

 

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

дейност): Не развивам такава. 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Няма данни.  

 

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): 

Нямам участие. 

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

на дейност): Не развивам дейност.  

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Няма данни.  

 

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 кредит на по ниска стойност към „Си Джи „Експресбанк” І-  гр. София. 

 

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 такива. 

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. 

 

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: 29.01.2009 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 Юлиан Борисов Комсалов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд  ,  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): ипотечен кредит в . „Райфанзенбанк /България/ ” 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):  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: 

 

Венета Николаева Цветкова-Комсалова – съдия СРС 

Силвия Стоева Цветкова – адвокат САК 

Стефан Николаев Цветков – адвокатски помощник 

 

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: 29.01.2009г. 

 

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) 
Долуподписаната Юлия  Георгиева Тодорова  

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност съдия при Софийски районен съд 
(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): 

 -притежавам  1/3 /една трета/ от 637 бр. акции по наследство в „Пещостроене и изолации-

Монтажи АД”; 

-15 бр. ценни книги с номинал 3500лв./неденоминирани/ от 1998г. от “Нефтохим Инвест 

холдинг” АД/масова приватизация/ 

- не развивам дейност като едноличен търговец   

-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: 

- не съм  имала участие в търговски дружества  

-не съм развивала дейност като едноличен търговец  

 -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):   

-авалист по запис на заповед за сумата от 12 000лв. по договор за банков кредит, сключен от 

една страна от  съпруга ми Ангел Ангелов Ганев и от друга Райфазенбанк България АД,  

-По договор за финансов лизинг №540100936 от 2008г, сключен между Хипо Алпе Адриа-

Аутолизинг ЕООД и съпруга ми Ангел Ангелов Ганев за сумата, която се финансира в 

размер на  20765,05 евро. 

4.Нямам 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  

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 

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

необходимо): 

Съпруг-Ангел Ангелов Ганев-адвокат 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 16.02.2009-22.02.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

16.02.2009-

22.02.2009 г. 

„Инвестор.БГ” 

АД 

1125 броя 45 броя  0 броя 1170 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 23.02.2009 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 23.03.2009-27.03.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

23.03.2009-

27.03.2009 

„Стара 

планина 

холдинг“ АД 

2953 броя 0 броя  300 броя 2653 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 27.03.2009 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 12.05.2009-18.05.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

12.05.2009-

18.05.2009 

„Стара 

планина 

холдинг“ АД 

2653 броя 0 броя  353 броя 2300 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 19.05.2009 г. 

 

Декларатор: 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 16.06.2009-22.06.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

16.06.2009-

22.06.2009 г. 

„Стара 

планина холд” 

АД 

2300 броя 0 броя  700 броя 1600 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 23.06.2009 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 13.07.2009-17.07.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

13.07.2009-

17.07.2009 г. 

„Стара 

планина холд” 

АД 

1600 броя 0 броя  250 броя 1350 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 17.07.2009 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 05.08.2009-11.08.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

05.08.2009-

11.08.2009 г. 

„Стара 

планина холд” 

АД 

1350 броя 0 броя  550 броя 800 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 12.08.2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Георги Стоянов Георгиев 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд, районен 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 –  договор за кредит за текущо потребление от 27.08.2009 г. в 

размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв. към „Банка ДСК” EАД.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 31.08.2009 г 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната Силвия Петкова Георгиева 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Районен съд, районен 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 –  договор за кредит за текущо потребление от 27.08.2009 г. в 

размер на 30 000 (тридесет хиляди) лв. към „Банка ДСК” EАД.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 31.08.2009 г 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 30.09.2009-06.10.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

30.09.2009-

06.10.2009 г. 

„Стара 

планина холд” 

АД 

800 броя 0 броя  500 броя 300 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 06.10.2009 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 12.10.2009-15.10.2009 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

12.10.2009-

15.10.2009 г. 

„Стара 

планина холд” 

АД 

300 броя 0 броя  300 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 16.10.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 

Долуподписаната ВЯРА ДОЧЕВА РУСЕВА - ИВАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Районен съд гр. София 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

На 20.10.2009 г. съпругът ми Ивайло Емилов Иванов встъпи в длъжност 

„административен ръководител – председател” на Районен съд гр. Костинброд. 

На 22.10.2009 г. майка ми Сребрина Петрова Христова – Дочева встъпи в длъжност 

„съдия” във Върховния административен съд. 

 

 

 Дата:  23.10.2009 г.      Декларатор: 

 



 

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) 
 

 

Долуподписаната Десислава Николаева Зисова 

 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийския районен съд, 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Считано от 06.12.2009 г. съм в граждански брак с Николай Григоров Зисов, който 

упражнява адвокатска професия като адвокат от САК. От тази дата фамилното ми име е 

променено от Друмева на Зисова. 

 

 

 Дата: 08.12.2009 г.      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) 
 

 

Долуподписаната Десислава Николаева Зисова 

 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийския районен съд, 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам следното задължение към кредитна институция: за сумата от 50000 лв., 

представляваща ипотечен кредит към кредитор „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” 

АД. 

 

 

29.01.2010 г.      Декларатор: 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

От 16.04.2010 г. съм член на Спортен клуб „Вертикален свят”, гр. София. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 23.04.2010 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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: Милен Петков Евтимов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски районен съд, районен 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

На 30.04.2010 г. съм прехвърлил чрез дарение на Мария Иванова Влайкова-Николова 

притежаваните от мен 3002 броя акции (5.036 % акционерно участие) от капитала на 

„Стъклопластик” АД. 

Лицето, на което съм прехвърлил посочените акции, не е „свързано” с мен по смисъла 

на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси. 

 

 

 Дата:05.05.2010 г.      Декларатор: /п/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Петър Богомилов Теодосиев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам задължение към „Обединена Българска банка” АД за сумата от 45 000 

евро – банков кредит, получен по Договор за ипотечен кредит от 17.09.2009г. за 

закупуване на недвижим имот: апартамент №8, находящ се в гр. София, ул. „Акад. 

Йордан Трифонов” №11, вх. А, ет. 2. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 23.04.2010 г. 

 

Декларатор: 

 



 

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) ХРИСТИНА БОТЕВА ГАРВАНСКА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В РС - СОФИЯ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

на 31.05.2010 г. сключих договор за жилищен ипотечен кредит за сумата от ... с банка 

„ДСК” ЕАД. 

 

 Дата: 12.07.2010г      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) СИЛВАНА ИВАНОВА ГЪЛЪБОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В РС - СОФИЯ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

на 19.04.2010 г. сключих договор за потребителски кредит за сумата от ... с банка 

„ДСК” ЕАД. 

 

 Дата: 05.07.2010г      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) Иванка Колева Иванова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд, 

командирован в Софийски градски съд, считано от 07.05.2009 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

На 12.08.2010 г. сключих договор за кредит за текущо потребление за 15 000 евро с 

„Банка ДСК” ЕАД, както и договор за ипотечен кредит от същата дата за 37 100 евро с 

„Банка ДСК” ЕАД. 

 Дата: 02.11.2010 г.       Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 29.10.2010-04.11.2010 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

29.10.2010-

04.11.2010 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

1170 броя 0 броя  682 броя 488 броя 

29.10.2010-

04.11.2010 г. 

София-БТ АД-

София 

0 броя 85 броя 0 броя 85 броя 

29.10.2010-

04.11.2010 г. 

Еврохолд 

България АД-

София 

0 броя 610 броя 0 броя 610 броя 

29.10.2010-

04.11.2010 г. 

Интеркапитал 

Пропърти 

Дивелопмънт 

АДСИЦ-София 

0 броя 200 броя 60 броя 140 броя 

29.10.2010-

04.11.2010 г. 

Благоевград-

БТ АД-

Благоевград 

0 броя 2 броя 0 броя 2 броя 

29.10.2010-

04.11.2010 г. 

Адванс 

Терафонд 

АДСИЦ-София 

0 броя 620 броя 0 броя 620 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 04.11.2010 г. 

 

Декларатор: 

 



       ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

       НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 3 във вр. с чл. 12, т. 2 и чл. 17 от Закона за предотвратяване и разкриване  

на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният Красимир Атанасов Машев, в качеството си на лице, заемащо 

публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 За предсрочно погасяване на парични задължения по договор за ипотечен банков 

кредит с „УниКредит Булбанк” АД по банкови сметки на моята съпруга Елена М. К. – 

Машева са постъпили получени в заем парични средства от роднини по размери, 

период и вид на валутата, както следва: 

 На 01.11.2010 г. – ххх евро от майка й Н.К. 

 На 02.11.2010 г. – ххх евро от баща ми А.М. 

 На 02.11.2010 г. – ххх евро от баща ми А.М. 

 На 02.11.2010 г. – ххх лв. от баща ми А.М. и 

 На 02.11.2010 г. – ххх лв. от брат ми Г.М., т.е.  

общо сумата от ххх евро и ххх лв. 

 

 

 Дата:  05.11.2010г.      Декларатор: /п/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 05.11.2010-11.11.2010 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

05.11.2010-

11.11.2010 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

488 броя 0 броя  98 броя 390 броя 

05.11.2010-

11.11.2010 г. 

София-БТ АД-

София 

85 броя 30 броя 0 броя 115 броя 

05.11.2010-

11.11.2010 г. 

Еврохолд 

България АД-

София 

610 броя 0 броя 610 броя 0 броя 

05.11.2010-

11.11.2010 г. 

Адванс 

Терафонд 

АДСИЦ-София 

620 броя 0 броя 620 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 11.11.2010 г. 

 

Декларатор:  

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 15.11.2010-18.11.2010 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

15.11.2010-

18.11.2010 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

390 броя 0 броя  50 броя 340 броя 

15.11.2010-

18.11.2010 г. 

София комерс 

заложни къщи 

АД 

0 броя 100 броя 0 броя 100 броя 

15.11.2010-

18.11.2010 г. 

Енемона АД 

варанти 

0 броя 896 броя 0 броя 896 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 19.11.2010 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 23.11.2010-26.11.2010 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

23.11.2010-

26.11.2010 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

340 броя 0 броя  40 броя 300 броя 

23.11.2010-

26.11.2010 г. 

София-БТ АД-

София 

115 броя 5 броя 0 броя 120 броя 

23.11.2010-

26.11.2010 г. 

София комерс 

заложни къщи 

АД 

100 броя 0 броя 100 броя 0 броя 

23.11.2010-

26.11.2010 г. 

Интеркапитал 

Пропърти 

Дивелопмънт 

АДСИЦ-София 

140 броя 0 броя 140 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 30.11.2010 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 30.11.2010-07.12.2010 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

30.11.2010-

07.12.2010 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

300 броя 0 броя  40 броя 260 броя 

30.11.2010-

07.12.2010 г. 

София-БТ АД-

София 

120 броя 14 броя 0 броя 134 броя 

30.11.2010-

07.12.2010 г. 

Благоевград-

БТ АД-

Благоевград 

2 броя 0 броя 2 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 08.12.2010 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 27.12.2010-20.01.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

27.12.2010-

20.01.2011 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

260 броя 0 броя  30 броя 230 броя 

27.12.2010-

20.01.2011 г. 

София-БТ АД-

София 

134 броя 9 броя 0 броя 143 броя 

27.12.2010-

20.01.2011 г. 

Соларпро 

холдинг АД 

0 броя 248 броя 248 броя 0 броя 

27.12.2010-

20.01.2011 г. 

Енемона АД - 

варанти 

896 броя 0 броя 396 броя 500 броя 

27.12.2010-

20.01.2011 г. 

БЪЛГАРСКА 

ФОНДОВА 

БОРСА АД 

0 броя 120 броя 0 броя 120 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 24.01.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 25.01.2011-31.01.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

25.11.2010-

31.11.2010 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

230 броя 0 броя  91 броя 139 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 01.02.2011 г. 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 01.02.2011-07.02.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

01.02.2011-

07.02.2011 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

139 броя 0 броя  35 броя 104 броя 

01.02.2011-

07.02.2011 г. 

Унипак АД 0 броя 95 броя 0 броя 95 броя 

01.02.2011-

07.01.2011 г. 

София БТ  143 броя 0 броя 16 броя 127 броя 

01.02.2011-

07.02.2011 г. 

Благоевград БТ 0 броя 16 броя 0 броя 16 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 08.02.2011 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 11.02.2011-17.02.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

11.02.2011-

17.02.2011 г. 

Енемона АД - 

варанти 

500 броя 0 броя  500 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 18.02.2011 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 22.02.2011-28.02.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

22.02.2011-

28.02.2011 г. 

Българска 

фондова борса 

АД 

0 броя 163 броя  0 броя 163 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 01.03.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 11.04.2011-13.04.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

11.04.2011-

13.04.2011 г. 

Българска 

фондова борса 

АД 

283 броя 250 броя  0 броя 553 броя 

11.04.2011-

13.04.2011 г. 

„София БТ” 

АД 

127 броя 0 броя 109 броя 18 броя 

11.04.2011-

13.04.2011 г. 

„Биборд” АД 0 броя 1010 броя 0 броя 1010 броя 

11.04.2011-

13.04.2011 г. 

Фонд Имоти 

АДСИЦ 

0 броя 3500 броя 0 броя 3500 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 13.04.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 15.04.2011-27.04.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

15.04.2011-

27.04.2011 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

104 броя 0 броя 64 броя 40 броя 

15.04.2011-

27.04.2011 г. 

Фонд Имоти 

АДСИЦ 

3500 броя 3500 броя 0 броя 6000 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 27.04.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 28.04.2011-04.05.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

28.04.2011-

04.05.2011 г. 

Инвестор.БГ 

АД-София 

40 броя 0 броя 40 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 05.05.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 10.05.2011-16.05.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

10.05.2011-

16.05.2011 г. 

Билборд АД 1010 броя 0 броя 700 броя 310 броя 

10.05.2011-

16.05.2011 г. 

Българска 

Фондова Борса 

533 броя 0 броя 120 броя 413 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 17.05.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 06.06.2011-13.06.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

06.06.2011-

13.06.2011 г. 

Билборд АД 310 броя 0 броя 100 броя 210 броя 

06.06.2011-

13.06.2011 г. 

Българска 

Фондова Борса 

413 броя 0 броя 338 броя 75 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 14.06.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 28.06.2011-04.07.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

28.06.2011-

04.07.2011 г. 

Българска 

Фондова Борса 

75 броя 0 броя 75 броя 0 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 05.07.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 06.07.2011-12.07.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

06.07.2011-

12.07.2011 г. 

Билборд АД 210 броя 0 броя 210 броя 0 броя 

06.07.2011-

12.07.2011 г. 

София БТ АД 18 броя 2 броя 0 броя 20 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 13.07.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 21.07.2011-27.07.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

21.07.2011-

27.07.2011 г. 

София БТ АД 20 броя 0 броя 7 броя 13 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 28.07.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 03.08.2011-10.08.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

03.08.2011-

10.08.2011 г. 

Соларпро 

холдинг АД 

0 броя 295 броя 7 броя 295 броя 

03.08.2011-

10.08.2011 г. 

София БТ АД 13 броя 0 броя 5 броя 8 броя 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 10.08.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 26.09.2011-03.10.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

26.09.2011-

03.10.2011 г. 

Билборд АД 0 броя 50 броя 0 броя 50 броя 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 03.10.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Антон Николаев Урумов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 Имам задължения към ТБ „ДСК” АД, гр. София, по сключен договор за кредит, в 

размер на 57 500 евро.  

 

 

 Дата:        Декларатор: /п/ 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 04.10.2011-11.10.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

04.10.2011-

11.10.2011 г. 

София БТ 8 броя 0 броя 8 броя 0 броя 

04.10.2011-

11.10.2011 г. 

Благоевград БТ 16 броя 0 броя 16 броя 0 броя 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 12.10.2011 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 09.12.2011-20.12.2011 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

09.12.2011-

20.12.2011 г. 

Фонд Имоти 

АДСИЦ 

6000 броя 0 броя 6000 броя 0 броя 

09.12.2011-

20.12.2011 г. 

Соларпро АД 295 броя 850 броя 0 броя 1145 броя 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 21.12.2011 г. 

 

Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Борис Константинов Динев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

За периода 30.01.2012-06.01.2012 г. е настъпила промяна в акционерното ми 

участие в следните търговски дружества: 

 

Период Дружество Наличност 

в началото 

на периода 

покупки продажби Салдо в 

края на 

периода 

30.01.2012-

06.02.2012 г. 

Фонд за недвижими 

имоти България 

АДСИЦ 

0 броя 1150 броя 1150 броя 0 броя 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 Дата: 06.02.2012 г. 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и установяване 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)         Мая Йорданова Михайлова  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 

Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми.  

 

 

 Дата:  29.06.12г.      Декларатор: /п/ 



 

 

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

Закона за предотвратяване и установяване 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).               Мая Йорданова Михайлова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(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 съм развивала и не развивам такава дейност. 

 

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 съм имала и нямам такова участие. 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност. 

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. 

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 за хххх лв., отпуснат от Уникредит Булбанк, с остатък около ххххлв. 

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 такива. 

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 такива. 

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: 29.06.12г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



       До Висшия съдебен съвет 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 3, вр.т.2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси 

 

 

Долуподписаната 

Таня Атанасова Радуловска - Маринова 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Съдия в Софийски районен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 С решение от 23.11.2012г. на Общото събрание на Сдружението с нестопанска цел 

Съюз на съдиите в България, регистрирано по ф.д.№4940/1997г. по описа на СГС, съм 

избрана за член на УС на Съюза. С решение от 23.11.2012 г. на УС на ССБ съм избрана 

за председател и представляващ. Промяната е вписана в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел към СГС със съдебно решение от 05.12.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 21.12.2012 г., гр.София   Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаната РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА ДАНАИЛОВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски районен съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Настъпила промяна на обстоятелствата по т.5 от първоначално подадената от 

мен на 22.01.2009г. декларация, а именно: Имам частен интерес към дейността на 

следните свързани с мен лица по смисъла на §1,т.1 от допълнителната разпоредба на 

ЗПУКИ – М Монтажи ЕООД с едноличен собственик на капитала Методи Стоянов 

Василев – съпруг. 

 

 

 Дата:  26.02.2013г.      Декларатор: /п/ 

 

 


