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 Сотир Стефанов Цацаров,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия, председател на Окръжен съд Пловдив
(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, с изключение на участието в масовата /бонова/ приватизация: 25 бр. акции по 1000
неденоминирани лева, в „Асенова крепост” АД, гр. Асеновград
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 участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество):
НЕ
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
НЕ
бил 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:
Николай Илиев Ангелов, съдия в Районен съд Пловдив – роднина по сватовство
втора степен
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:

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 АНТОНИЯ КИРОВА РОГЛЕВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – заместник на административния
ръководител – Пловдивски окръжен съд
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
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. 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:
:........................................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: 16.01.2009 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: Магдалина Стефанова Иванова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
Окръжен съд гр. Пловдив, 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):
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):
- 30 000 лв. потребителски кредит – „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: 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)
Радка Димова Чолакова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
в Окръжен съд Пловдив, заместник на административния ръководител
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 дялово участие в търговско дружество ,регистрирано по Търговския
закон,
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 управителен орган или контрол на посочените
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):
- не съм имала участие в търговско дружество , регистрирано по Търговския
закон,
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
посочените 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, 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 договори с посочените по- горе 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:
- нямам.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация,
която лицето сметне за необходимо):
- не декларирам.
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)
Долуподписаният(ната):
Станислав Петров Георгиев
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия, заместник – председател на Окръжен съд - Пловдив
(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
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): 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 такива
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: 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)
:...АННА ИВАНОВА ИВАНОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : съдия в Окръжен съд –
гр.Пловдив
(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):
:......Теглен.кредит.по.договор.за.заем.към.СИБАНК.АД.гр.София,.сключен.на.11.8.2008
.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):
:................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 Атанаска Стефанова Букорещлиева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : съдия в Окръжен съдгр.Пловдив
(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):
:............................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 такива.............................................................................
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: 26.01.2009г.
Гр.Пловдив

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:
Бранимир Веселинов Василев............................................................
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд гр.Пловдив.........................................
(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): : 125 акции в в Индустриален холдинг България
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):
:..................................................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:
20.01.2009г.

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) Величка Петрова Белева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност окръжен съдия, Окръжен Съд –
гр. Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в
следните търговски дружества (посочва сe името на търговското дружество и дяловото
или акционерното участие на лицето): Нямам участия
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 участия
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 7 000 лева към ОББ „ АД;
потребителски кредит 22 000 лева към Банка ДСК „ АД;
ипотечен кредит от 39 000 евро и потребителски кредит от 2 800 евро към Алфа Банк –
клон България.
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: 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(ната): ВЕРА ИВАНОВА ИВАНОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
ОКРЪЖЕН СЪДИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД – гр. Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 1.10.1997 г.
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 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 ДР на 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):
Вследствие на участието ми в масовата приватизация чрез инвестиционни
бонове, през 1996 г. по бонова книжка имах 25 000 инв. лева, внесени във фонд
„Булстрад” срещу 25 ценни книжа в дружество ХАД „Булстрад инвест”-гр.София
съгласно депозитарна разписка от 16.07.1998 г.
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)
: ВЕСЕЛИН ГАНЧЕВ ГАНЕВ............................................................
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :Пловдивски окръжен
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):
:.20 000 лв.потребителски кредит, Уникредит банк АД, 20 000 лв лизинг за лек
автомобил, Райфайзен лизинг.................................................
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:13.01.2009г
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 Виолета Иванова Гъдева - Димовска, в качеството си на лице,
заемащо публична длъжност : съдия в Окръжен съд, гр. Пловдив,
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;
- 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/ съм :
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) : нямала съм участие;
- развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност) : не съм развивала 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;
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) : поръчителство по договор за кредит, понастоящем в
размер на /не повече от/ 15000 лв., сключен с Банка “ДСК”, клон, гр. Пловдив.
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 : няма такива.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо) : баща ми И. З. Г. е собственик /и управител/ на “Т.”
ЕООД, гр. Пловдив.
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): Виолета Константинова Шипоклиева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :съдия при Окръжен съдгр.Пловдив...................................................................................
(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): :..
.За сумата от 120 000лева-по договори за кредит с ОББ 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: 10.01.2009г.
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 ГАЛИНА ГРОЗЕВА АРНАУДОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност съдия в Окръжен съд – Пловдив,
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. 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:
Към момента няма свързани с мен лица, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси.
6. Друга информация за частен интерес.
Към момента няма такава.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
26.01.2008 г.
Декларатор:
/Г. Арнаудова/

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)
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия при Окръжен съд гр.Пловдив,
(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: 09.01.2009г.

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)
ГРЕТА ИЛИЕВА ЧАКАЛОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ
(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):
10 000 ЛВ – «АЛФА БАНКА» КЛОН ПЛОВДИВ
7000 ЛВ «АЛФА БАНКА» КЛОН ПЛОВДИВ
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

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)
ДЕНИЦА ЦАНКОВА СТОЙНОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН 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):
:.двадесет и пет акции в « Петрол», закупени през 1996г. при 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.........................................................................................
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 в размер на 6 000 лв., изтеглен през 2004г. От УниКредит Булбанк / Ейч Ви Би
Банк Биохим – клон Карлово/
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:

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)
:Екатерина Владимирова Мандалиева..............................................
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
Окръжен съд гр.Пловдив - 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): :
28 000 /двадесет и осем хиляди/ евро – ипотечен кредит от Райфайзен банк
25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева потребителски кредит от Райфайзен 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):
: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:

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)
Долуподписанната
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАХОВА, в качеството си на лице, заемащо публична
длъжност - ОКРЪЖЕН СЪД- ПЛОВДИВ, 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):
НЕ, с изключение на участието ми 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
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 ДСК „ЕАД” клон
Пловдив и ............жилищен ипотечен кредит в Уникредит Булбанк- клон Пловдив.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност):
НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които
би довела до възникване на конфликт на интереси, са:

НЯМА ТАКИВА
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:

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)
ЕЛЕНА РУСЕВА АРНАУЧКОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛОВДИВ:..................................................
(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 В РАЗМЕР НА ½ ОТ 58 620 ЛВ. КЪМ
БАНКА ДСК ЕАД КЛОН
ПЛОВДИВ:................................................................................................
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: 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)
Долуподписаната:
Емилия Атанасова Брусева, качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд - Пловдив
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: съдия в Окръжен съд –
Пловдив:
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:
съдия в Окръжен съд - Пловдив 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 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.:
към „Уникредит Булбанк”АД – ипотечен кредит.
към „Алианц България” АД – 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. 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:
Константин Владимиров Брусев – съпруг, адвокат, вписан в Адвокатска колегия –
Пловдив, вписан в списъка на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици,
воден към Министерство на правосъдието, член на Съвета на директорите на „Онгъл”
АД – гр. Пловдив, съдружник в „Евроалтернатива” ООД – гр. Пловдив и „Емилия”
ООД – гр.Пловдив.
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: 26.01.2009г.

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 Бонев Бонев
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
Окръжен съд-гр.Пловдив, 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):
Заем към Райфайзенбанк с главница 30 000 лева,Заем към банка ДСК с главница
30 000 лева,Заем към Експресбанк с главница 25 000 лева,Заем към банка Алианц с
главница 20 000 лева,всички с непогасени остатъци 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):
:...........................................................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: 10.01.2009г.

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:
ИРЕНА АСЕНОВА ПИСОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност СЪДИЯ при ОКРЪЖЕН СЪД Пловдив
(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):
- към „УНИ КРЕДИТ БУЛ БАНК” АД ипотека
- към „РАЙФАЙЗЕНБАНК”АД потребителски
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:
-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ БАЗЛЯНКОВ – адв. първи братовчед;..........................
-ИЛИЯ ЧИЛОВ БАЗЛЯНКОВ – адв. роднина по сватовство.......................

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:
/ИР.ПИСОВА/

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)
КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ВАНЧЕВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
съдия в Окръжен съд-Пловдив
(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 от Банка „ДСК”;
-потребителски и отворен кредит от Обединена българска банка /ОББ/.
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: 29.01.2009 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):
КРАСИМИРА ПЕНЕВА КОСТОВА - ...
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност – съдия в
Пловдивски окръжен 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):
- жилищен кредит ...
- 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:
Костадин Димитров Паскалев.

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: 21.01.2009 год.

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
Мариета Благоева Бедросян
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
съдия в Окръжен съд – гр.Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
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
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: 13.01.2009 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси
Долуподписаната:
.Мария Илиева Златанова.........................................................................
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
.Пловдивски окръжен 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):
:......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):
:.....НЕ......................................................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.01.2009г.

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) : Мария Петкова Шишкова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : съдия в Окръжен съд – гр.
Пловдив
(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: :
не съм управител
или член на орган на управление или контрол в 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
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 в 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):
- по Договор за банков кредит от 27.11.2008г. с „Райфайзенбанк /България/” ЕАД
- 65 944,02 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):
НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които
би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
:
няма такива
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: 22.01.2009 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)
: МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
: ОКРЪЖЕН СЪД-гр.ПЛОВДИВ, 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):
ЗАЕМ с главница в размер на 20000лв. към УниКредит Булбанк
ЗАЕМ с главница в размер на 20000лв. към Райфайзенбанк
двата с непогасени остатъци над 5000лв.
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: 10.01.2009г.

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)
МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :...съдия при Пловдивския
окръжен съд, считано от 2006г.
(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 капитала на ООД «Микс»гр.Пловдив, регистрирано по ф.дело № 3440/93г. по
описа на Пловдивския окръжен съд имам следното дялово участие – 32 дяла от по
10 000 стари лева към 1998г.; 40 дяла от по 10 нови лева към 2007г. и до 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): 1. в ООД „Микс” гр.Пловдив
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):
С договор за ипотечен кредит на граждани № 48/14.08.2003г. съм получила
25 480 лева от ТБ „Биохим” АД, клон – Пловдив; към настоящия момент остатъкът по
кредитния ми дълг възлиза на 20 558 лева, дължими на правоприемника на
кредитодателя ми - АД „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):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:

1.съпругът ми Христо Сотиров Козаров, действащ като ЕТ «Д-р Христо Козаров
– АИППМП» гр.Пловдив
2. баща ми Борислав Георгиев Рангелов, управител на ООД «Микс» гр.Пловдив.
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: 26.01.2009г.

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 Михаела Атанасова Добрева, в качеството си на лице, заемащо
публична длъжност - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: нямам участие в
търговски дружества и 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 от 25000лв., предоставен от ОББ АД клон Пловдив
- ипотечен кредит от 75000евро, предоставен от ОББ АД клон Пловдив
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 такива 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, която смятам за необходимо да
декларирам.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.01.2009г.

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 МИХАЕЛА ХРИСТОВА БУЮКЛИЕВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛОВДИВ,
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, с изключение на акции от масовата
приватизация в следните фондове – Индустриален, Нефтохим, Златен Лев, Акционер
Фаворит
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):
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: 26.01.2009г.

Декларатор:
/Михаела Буюклиева/

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 Надежда Иванова Желязкова – Каличкова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност при Окръжен съд Пловдив,
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): 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:
имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество): не
развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност): не
била 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 по Договор за банков кредит с кредитор „Райфайзенбанк
България” ЕАД;
потребителски кредит по Договор за банков кредит с кредитор „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: 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.

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:
НЕСТОР СПАСОВ СПАСОВ в качеството си на лице, заемащо публична
длъжност - съдия в Окръжен съд гр. Пловдив
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.
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 СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЯ.
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):
- жилищен кредит към „РАЙФАЙЗЕН БАНК” ЕАД .
- потребителски кредит 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):
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:
Съпругата ми МИГЛЕНА МАРИНОВА СПАСОВА - адвокат.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация,
която лицето сметне за необходимо):
НЯМАМ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

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(ната)
НИНА ИВАНОВА КУЗМАНОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
съдия в Окръжен съд-Пловдив
(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):
жилищен заем в размер на 25 132 лева към „Банка ДСК” ЕАД
потребителски заем в размер на 19 005 лева 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: 14.01.2009г.

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 Пенка Кръстева Стоева-Йоаниду
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност : съдия при Окръжен съдгр.Пловдив
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
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):
нямала участия 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):
задължение в размер на 25000 евро по договор за ипотечен кредит, сключен
с „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 сключени 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, 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
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 09.01.2009
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)
Пламен Петров Чакалов
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
съдия в Окръжен съд гр. Пловдив
(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):
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): :кредит в размер на 7 717 лв. получен от „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:
Декларатор:

20.01.2009г.

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)
Долуподписаният(ната)
Радослав Петков Радев
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Окръжен съд – Пловдив,окръжен 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 в търговски дружества
Развивам
дейност
като едноличен търговец в следните
области (посочва се името и предметът на дейност): не развивам дейност като
едноличен търговец
2.
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 на юридически лица с нестопанска
цел,търговски дружества или кооперации.
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):ЕТ „Радослав Радев”-търговия със стоки и
услуги от всякакъв вид.
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 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):
„Алианцбанк”
„Юнионбанк”
„Райфайзенбанк”
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 и
юридически лица,които биха се облагодетелствали от актовете или действията ми при
изпълнение на правомощията 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:
Атанаска Радева Радева-адвокат в Пловдивска адвокатска колегия
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:27.01.2009г.

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)
Радостина Ангелова Стефанова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
съдия - Окръжен съд –Пловдив
(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 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
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 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 управител или член
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 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 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 свързани лица
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
лицето сметне за необходимо): :.
-нямам друга информация за посочване.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

26.01.2009г.

Декларатор: Р. Стефанова

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)
Розалия Красимирова Шейтанова
(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд гр.Пловдив
(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):
..........................................................Х..................................................................... 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:
.......................................................Х.......................................................................
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
лицето сметне за необходимо):
......................................................Х........................................................................
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)
РУМЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ 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):
*************************************************
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):
НЯМА ТАКАВА

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

Дата:13.01.2009
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)
-Румяна Иванова Андреева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност -Съдия при Пловдивски окръжен 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):
Нямям такова
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
Нямам такива
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):
няма такива
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
няма такива
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
няма такива
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
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):

Няма 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):
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(ната)
:РУМЯНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
СЪДИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ
(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):
Kредит от Първа инвестиционна банка – Пловдив ,обезпечен с ипотека.Договорът
е сключен през 2007г. и към настоящия момент неизплатеният остатък е над 5 000 лв.
Кредитна карта от 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): - АБРИТРАЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ –
правораздавателна дейност по арбитражни дела

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:
СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ– едноличен собственик на капитала и
представляващ ЕООД
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: 26.01.2009г.

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)
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА СТАНЕВА.
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ 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):
:СД «ДИНАМИКА – 71 – ПАЛАЗОВ И СИЕ» град Сопот, прекратено, в ликвидация –
решение №3573 от 28.05.1997 г. по ф.д. №7244/91 г. на ПОС
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:
:СД «ДИНАМИКА – 71 – ПАЛАЗОВ И СИЕ» град Сопот, прекратено, в ликвидация –
решение №3573 от 28.05.1997 г. по ф.д. №7244/91 г. на ПОС
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 размер на 20000 лв., изтеглен през 2005 г. от УниКредит Булбанк /Ейч Ви Би
Банк Биохим клон Карлово/
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: 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(ната)
:Светлана Иванова Изева....................................................................................
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
:..съдия в Пловдивски окръжен 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): :потребителски заем
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: 10.01.09г.

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:
Симеон Георгиев Захариев, в качеството си на лице, заемащо публична
длъжност:
съдия в Окръжен съд - Пловдив
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 участие в следните търговски дружества (посочва се името на
търговското дружество):
НЕ
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
НЕ
бил 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):
- 95 000 лева банков кредит срещу ипотека – „Банка Пиреос България” АД.
- 75 000 евро банков кредит срещу ипотека – „Банка Пиреос 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:
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: 14.01.2009

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)
Славка Георгиева Димитрова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
Окръжен съд гр.Пловдив. 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 от банка.
Заем от физическо лице.
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:
Калоян Минчев Димитров – съпруг, заемащ длъжността прокурор в Районна
Прокуратура- гр.Карлово
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:

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) :
Соня Иванова Гешева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
Съдия при Пловдивски окръжен 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):
Участвала съм в масова приватизация чрез инвестиционни бонове, през 1996
година по бонова книжка имах 25 000 инв. лева ,но не ми е известно след това и
понастоящем дали имам акционерно участие .
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:
29.01.2009 година

ДЕКЛАРАТОР :
/Соня Гешева /

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)
СТЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ДАНДАРОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
окръжен съд гр. Пловдив – окръжен 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):
1.ДСК-потребителски кредит , като има непогасена главница.
2. Про Кредит Банк –кредит енергийна ефективност, като има непогасена
главница
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: 27.01.2009г.

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:
Фаня Теофилова Рабчева-Калчишкова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
Пловдивски окръжен 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
- 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. Друга информация за частен интерес.
/
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

26.01.2009г.

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)
:.ХРИСТО ДИМИТРОВ СИМИДЧИЕВ ......................................................
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :.
Пловдивски окръжен
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):
:90 000 лв. Ипотечен кредит Пощенска 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):
:.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: 13.01.2009г

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
Цветан Илиев Цветков
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
съдия в Окръжен съд - Пловдив
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: 14.01.2009г.

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)
Цветелина Евгениева Георгиева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
съдия при Окръжен съд – Пловдив
(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 участвам
.............................................................................................................................
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:
В. З. - адвокат

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: 23.01.2009г
гр.Пловдив

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 Тодоров Борисов
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност :
младши съдия при Окръжен съд гр. Пловдив
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 чрез масова /бонова/ приватизация 124 броя безналични акции от
«Сердика Кула» ЕАД гр. Кула.
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, 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):
декларираното по т.1 от настоящата декларация.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
не съм развивал 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 бил управител или член на орган на управление или контрол на
юридически лица, 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 кредит за текущо потребление с банка ДСК ЕАД, гр. София за 15 000
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 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 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:

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 Диляна Василева Славова с ЕГН: 8108067591, л.к. №
190157558, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в
Окръжен съд гр. Пловдив
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):
:..ЕТ «Диляна Георгиева» гр. Стара Загора – не е развивала никаква 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):
:....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):
:.......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):
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 Ивайло Петров Георгиев в качеството си на лице, заемащо
публична длъжност “младши съдия” в Окръжен съд - Пловдив
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на назначаването ми на длъжността не развивам дейност като едноличен
търговец и не съм управител или член на орган на управление или контрол на
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
Притежавам 35 (тридесет и пет) броя безналични акции, всяка от които с номинална
стойност 1 лв., придобити по реда на масовата приватизация.
2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността 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 или кооперации. Бил
съм едноличен собственик и управител на ЕООД. Притежавал съм 35 (тридесет и пет)
броя безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1 лв., придобити по реда
на масовата приватизация.
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. Свързаните с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, не развиват дейност,
която би довела до възникване на конфликт на интереси.
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: 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)
Долуподписаната
Полина Петрова Бешкова – Узунова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
- младши съдия при Окръжен съд - Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
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):
- потребителски кредит от UNICREDIT BULBANK в размер на 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):
- 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:

22.01.2009г

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:
Таня Аспарухова Георгиева, с ЕГН .........., л. к. № ........., издадена на 14.04.2000г.
от МВР – .............., с постоянен адрес: гр. ..........., ул. ............... № ...., вх. ..., ап. ....
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
младши съдия в Окръжен съд - гр. Пловдив
(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 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 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 Unicredit Bulbank в размер на 6300 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:
- няма такива
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:

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
: Христо Василев Симитчиев,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
: младши съдия в Окръжен съд-Пловдив
(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.
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):
- 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 такива.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която
лицето сметне за необходимо):
- няма такъв.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20.01.2009г.
Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 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) Димитрина Илиева Тенева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в
Окръжен съд гр. Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно
Конституцията и специален закон е несъвместима с моето положение.

Дата:

12.06.2009 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) ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ТЕНЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Окръжен
съд- Пловдив
(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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

на търговското

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 имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на
търговското дружество):
не съм развивала дейност като едноличен търговец в следните области
името и предметът на дейност):

(посочва се

не съм била управител или член на орган на управление или контрол на
следните 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. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и
кредитора):
4. Нямам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в
области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми
по служба решения:

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: съпруг – Никола Паунов Тенев –
адвокат.
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: 12.06.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 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) Валерия Боянова Банчева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр.
Пловдив – младши съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
не заемам публична длъжност, не заемам друга длъжност, не извършвам
дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с моето положение.

Дата:

18.06.2009г.

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). Валерия Боянова Банчева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр.
Пловдив - младши 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:
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на
длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество):
не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както
и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и кредитора):
не
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:
не

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:
не
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: 18.06.2009г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) НИКОЛАЙ КОЛЕВ СТОЯНОВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ....младши съдия в
Окръжен съд гр. Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Не заемам друга длъжност или извършвам друга дейност, която е
несъвместима с положението ми.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 НК.
Дата:

16.06.2009

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)
Долуподписаният(ната). Николай Колев Стоянов
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в ОС
Пловдив
(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): ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на
длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество):
Не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както
и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и кредитора):
не
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:
не
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:
не
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: 16.06.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 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) Дафина Николаева Арабаджиева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в
Окръжен съд - Пловдив
(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 длъжността младши
съдия.
Дата:03.11.2010 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) Дафина Николаева Арабаджиева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Окръжен
съд - Пловдив
(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
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области
предметът на дейност): НЕ

на търговското

(посочва се името и

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на
длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество): НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както
и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и кредитора): кредит в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД в размер на
7 500 лв.
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в
области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми

по служба решения: НЕ
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: НЕ
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: 03.11.2010 г.

Декларатор:/п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 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 Веселин Пламенов Атанасов
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр.
Пловдив – младши съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
не заемам друга длъжност, нито извършвам друга дейност, която съгласно
Конституцията на Р.България или специален закон е несъвместима с
положението, което заемам.
Известно ми е че за неверни данни, нося наказателна отговорност по чл.
313 НК

Дата:
19.10.2010г.
/......................./

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 Веселин Пламенов Атанасов.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр.
Пловдив – младши 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 в търговски дружества
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
...................;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се
името и предметът на дейност):
- НЕ развивам дейност като едноличен търговец и каквато и да била друга
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
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
...................;
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):
- Притежавал съм 50 дружествени дяла на обща стойност 50лв. в ООД – „АЕС
ГРУП” за периода 9.12.2009г. – 26.02.2010г., през който период не е развивана
никаква дейност.
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
.................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
...................;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се
името и предметът на дейност):
- НЕ СЪМ развивал дейност
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
...................;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
- БИЛ съм управител на търговско дружество за периода 9.12.2009г. –
26.02.2010г., през който период не е развивана никаква дейност.
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................

.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
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):
- НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в
области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми
по служба решения:
- НЯМАМ
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси:
- НЯМАМ ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
.........................................................................................................................................
....................
Известно ми е че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл.313 от НК;

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:19.10.2010г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 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:
Доника Илиева Тарева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
младши съдия в Окръжен съд - Пловдив
(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 длъжността младши
съдия.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20.10.2010 г.
(Д. Тарева)

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:

Доника Илиева Тарева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
младши съдия в Окръжен съд - Пловдив
(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
дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ

на търговското дружество и

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
предметът на дейност): НЕ

(посочва се името и

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и
кредитора): НЕ
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: НЕ
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: НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 20.10.2010 г.

Декларатор: Д. Тарева

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл. 12,
т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната)
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност
съдия в Окръжен съд гр.Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна към 19.01.2011г. в декларираните
обстоятелства:
По т.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):
Задължение към ***********АД по Договор за банков кредит от
19.01.2011г. за закупуване на жилище и гараж с учредено обезпечение –
ипотека върху същите, за сумата от ****** евро главница, с договорени
лихви и такси.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 24.01.2011г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3
от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА РАНГЕЛОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ...СЪДИЯ в
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ
.....................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
е настъпила следната промяна
декларираните от мен обстоятелства :

към

настоящия

момент

в

съпругът ми Христо Сотиров Козаров е учредил ЕООД „Христо
Козаров Консулт” гр.Пловдив, с ЕИК : 200844332, на което е едноличен
собственик на капитала и управител.
Дата: 10.02.2011г.

Декларатор:
/МИЛЕНА РАНГЕЛОВА/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпила промяна в обстоятелства по чл. 12, т. 3 във връзка с
чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният
Станислав Петров Георгиев
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия, заместник на административния ръководител на Окръжен съд Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна към 01.03.2011 г. в декларираните
обстоятелства:
По т. 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
…….. …………….към „……………………”
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 01.03.2011 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3
от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната Виолета Константинова Шипоклиева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд –
Пловдив съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
по т. 3. „Имам следните задължениая към кредитни или финансови
институции, както и към други лица, на стойност над 5 000 лева” Банков
кредит от „Емпорики банк” АД за сумата от 13 000 евро.
Дата:

24.02.2011г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпила промяна в обстоятелства по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаната
Магдалина Стефанова Иванова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд - Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна към 01.06.2011 г. в декларираните
обстоятелства:
По т. 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 15 000.00 /петнадесет хиляди/ лева към „УниКредит
Кънсюмър Файненсинг” АД – София, ЕИК ***********;
- лизинг 22 662.00 /двадесет и две хиляди шестстотин шестдесет и
два/ лева към Лизингова къща „София лизинг” ЕАД – София.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 01.06.2011 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.12, т.3 вр. чл.14 от ЗПРКИ
Долуподписаната Розалия Красимирова Шейтанова, в качеството
си на лице, заемащо публична длъжност – съдия в Окръжен съд,
гр.Пловдив, декларирам че:
Е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства по
чл.14 от ЗПРКИ, с подадената от мен декларация по чл.12, т.2 от закона, а
именно – налице е договор с кредитна институция – Райфайзен банк,
сключен от съпругът ми – Иван Георгиев Шейтанов – съдия в Районен съд
гр.Асеновград, който той е декларирал вече с подадената от него
декларация по чл.12, т.2 от ЗРПКИ, и по силата на който негов поръчител е
Мирослава Димитрова Андонова. Към момента на деклариране на
договора за кредит от страна на Иван Шейтанов, Мирослава Андонова е
била също съдия в Районен съд – гр.Асеновград. Към месец април 2011г.
същата е освободена от заеманата от нея длъжност, поради подадена
оставка. На 26.05.2011г. узнах, че Андонова е вписана като адвокат към АК
гр.Пловдив, което е станало същия месец, на неизвестна за мен дата.
Лицето не е уведомило съпругът ми, и/или мен за настъпилото
обстоятелство. Предвид това, считам, че е налице основание за
деклариране на промяна, тъй като договорът за поръчителство между моя
съпруг и Мирослава Андонова, вече се явява сключен с лице, което
извършва дейност в област, свързана с вземаните от моя съпруг, а и от мен
решения в кръга на нашите правомощия и задължения по служба.
30.05.2011г.
Гр.Пловдив

Декларатор:

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

Подписаната Елена Русева Арнаучкова, в качеството ми на
лице заемащо публична длъжност :съдия в Окръжен съд гр
.Пловдив с настоящата
Декларирам:
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 : Днес узнах, че дъщеря ми Лилия Р.
Арнаучкова, ЕГН хххххххххх, която е студентка ІІ курс
Право в СУ”Климент Охридски”, считано от 31.08.2011 г.
е започнала работа по ххххххх трудов
договор ххххх като технически сътрудник в
Адвокатско дружество „Гугушев и сие” гр. София.

ДЕКЛАРАТОР: /п/
/Елена Арнаучкова/
6.10.2011 г.
Гр. Пловдив

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)
Светлана Ангелова Станева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд Пловдив .........................................................
.................................................................................................................................
......................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна към 24.04.2012 г. в декларираните
обстоятелства:
По т.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 ******* евро към „******” ****.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................

Дата: 24.04.2012 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпила промяна в обстоятелства по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаната
НИНА ИВАНОВА КУЗМАНОВА
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд - Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна в декларираните обстоятелства с
декларация от 14.01.2009г.:
По т. 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на
конфликт на интереси, са:
„********” ЕООД –гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление
гр.Пловдив, бул.”******”№ ***, на което едноличен собственик на
капитала и управител е съпругът ми М. К. К.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.04.2012 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 Дафина Николаева Арабаджиева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в
Пловдивски окръжен съд
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Настъпила е промяна в декларираните в т.3 на предходната
декларация обстоятелства, изразяваща се в предоставен потребителски
кредит в размер на хххх лв. от АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД и
погасяване на предходния деклариран кредит в БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ АД в размер на ххххх лв.

Дата:

19.05.2012 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)
Долуподписаният(ната)
Светлана Ангелова Станева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Окръжен съд Пловдив .........................................................
.................................................................................................................................
......................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна към 19.06.2012 г. в декларираните
обстоятелства:
По т.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 от ******* евро към „******” ****.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................

Дата: 19.06.2012 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 ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАХОВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Налице е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12 т. 3 от ЗПРКИ.
Свързано с мен лице-дъщеря ми МАРИНА ГЕОРГИЕВА ДРЪНКОВА, с
ЕГН ***********, на 27.07.2012 г.е вписана в регистъра на Пловдивската
адвокатска колегия и в Единния регистър на адвокатите при Висшия
адвокатски съвет .

Дата:

27.07.2012 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 СОТИР СТЕФАНОВ ЦАЦАРОВ,
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия, председател
на Окръжен съд Пловдив
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
- следната настъпила промяна в обстоятелствата по т. 5 от подадената
от мен декларация по чл. 12 т. 2 ЗПУКИ:
Свързани с мен лица по смисъла на § 1 т. 1 от ДР на Закона, дейността
на които би довела до възникване на конфликт на интереси:
НЕ

Дата: 31.07.2012 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3
от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният Веселин Пламенов Атанасов
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд –
Пловдив – младши съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
е настъпила следната промяна по т.5 от подадената от мен декларация по
чл.12, т.2 ЗПУКИ:
Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от ДР на Закона, дейността на
които би довела до възникване на конфликт на интереси:
Мария Димитрова Петкова съдебен помощник в Окръжен съд – Пловдив –
фактически съжител.

Дата:

05.10.2012г.

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 Александрова Цанкова-Захариева, в качеството си на
лице, заемащо публична длъжност съдия в Окръжен съд Пловдив
(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: 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. 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: 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: 04.10.2012г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.3 вр. чл.14 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаната Розалия Красимирова Шейтанова, в качеството
си на лице, заемащо публична длъжност – съдия в Окръжен съд Пловдив,
ДЕКЛАРИРАМ, че е настъпила промяна в декларираното от мен
обстоятелство по чл.14, ал.1, т.4 от ЗПУКИ, с подадена Декларация от
30.05.2011г., касаещо свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от ДР на
ЗПУКИ, а именно, отпаднало е основанието, на което Мирослава
Андонова – адвокат в АК Пловдив, следва да се счита за свързано с мен
лице, тъй като договора за банков кредит на съпруга ми Иван Шейтанов,
по който тя е поръчител, е рефинансиран, с отпадане на поръчителството
от нейна страна.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
07.12.2012г.
гр.Пловдив

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за настъпила промяна по чл.12, т.3 във връзка с чл.14 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаната
Фаня Теофилова Рабчева-Калчишкова
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Окръжен
съд – Пловдив
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна в декларираните обстоятелства с
декларация от 26.01.2009г.:
По т.5. Свързани с мен лица по смисъла на пар.1, т.1 от
Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, са:
„КАЛЧИШКОВ” ЕООД – гр.Пловдив, със седалище и адрес на
управление:гр.П., ул.”*****”, № **, ет.**, на което едноличен собственик
и управител е съпругът ми Г. И. К..
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.
Дата 04.02.2013г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният Симеон Георгиев Захариев,
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в
окръжен съд – Пловдив, командирован в АС – Пловдив,
ДЕКЛАРИРАМ, че
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1
от
ЗПУКИ
:..............................................................................................................
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2
от ЗПУКИ:
1. През 2011 г. съпругата ми Ваня И. Захариева ЕГН .................... е
предоставила на ........... ЕООД – Пловдив, ЕИК .............. заем в размер на
.................. /..................... / лева.
2. През 2012 г. .................. ЕООД – Пловдив е върнала на съпругата
ми Ваня И. Захариева ЕГН .................. полученият заем в размер на ........
лева.
ІІІ. До датата на подаване на настоящата декларация и към
настоящия момент, по повод и във връзка със заеманата от мен
публична длъжност, нямам и не съм имал какъвто и да е частен
интерес,
нито съм бил в конфликт на интереси по отношение на мен или
свързани с мен лица, по смисъла на закона.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 05.12.2013 г.

Декларатор:

