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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. Т. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София - град.(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): - 8000 /осем хиляди/ лева „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). М. В. М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): - Нямам задължения към кредитни или финансови институции.
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 ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). С. Б. Ш.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). С. С. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). В. Б. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). М. П. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): - потребителски кредит ДСК – 9500 /девет хиляди и петстотин/ лева.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. М. С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). П. И. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). И. Г. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. В. М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): - 7500 /седем хиляди и петстотин/ лева 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): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). И. Л. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): - 15 000 /петнадесет хиляди/лева СИ БАНК.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). П. Д. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). А. П. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). К. В. М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). М. Л. Х.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 10.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). А. К. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). А. В. Р.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 12.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Д. М. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител - Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 10.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. А. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в Административен 
съд София- град.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): - Не развивам дейност като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - Не съм управител или член на 
орган на управление или контрол.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Не 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 била управител или 
член на орган на управление или контрол.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): - 10 000/десет хиляди/лева – 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): - Нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, 
т.1 ДР ЗПРКИ.
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: 09.01.2009 година Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). 
А . К . Я .

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие

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

дейност): ;не развивам дейност
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 участвала

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

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

дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: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: 09.01.09 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). А. И. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 на орган с 
нестопанска цел , ТД 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):
преди назначаването ми не съм взимал участие в ТД

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

на дейност): не съм развивал дейност на 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 на 
ТД 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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с посочените 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: Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

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

 Дата: 12.01.09 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). 
А . Х . Д. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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).                               А. С. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

дяловото или акционерното участие на лицето):Нямам участие

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

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

на дейност):НЕ

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

кредитора): 15 000 лв. 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): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):НЕ

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

 Дата: 15.01.09 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).                               А. Р. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: 12.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната).                                 А. З. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София-град,
съдебен служител (изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

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

дейност): ;Не развивам дейност като ЕТ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Чл. на УС на Национално 
сдружение на съдебните служители
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 участвала
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):Не развивам 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: Чл. на УС на Национално 
сдружение на съдебните служители
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): 16696 лв. потребителски кредит към 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
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 са ми известни такива лица
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: 09.01.2009 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: А. М. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд 
София – град, съдебен служител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност): не развивам дейност като 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.

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

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): 95400 лв. към 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): 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.

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: 09.01.2009г. 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). А. К. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София – град, 
съдебен служител

(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. да

 Дата: 09.01.2009 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). Б. Р. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 член на орган на управление 
или контрол на Юл.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм участвал в ТД

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

на дейност): не съм развивал дейност на 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 член на орган на 
управление или контрол на Юл.
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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 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). Б. С. Ш.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):НЕ

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

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

кредитора): Нямам

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

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

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

необходимо):---

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

 Дата: 09.01.09 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). Б. И. Д.
 (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): Е.Т. 
„Боби”- Боряна Димитрова- закрита м. декември 2008 г.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):Търговска 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): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). В. С. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: 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: 10.01.09 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). В. Р. Р.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 член на орган на управление 
или контрол на Юл.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм имал участие в следните търговски дружества

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

на дейност): не съм развивал дейност на 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 член на орган на 
управление или контрол на Юл.
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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 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). В. С. С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества

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

дейност): не развивам дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:не съм управител не членувам в ТД 
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 имала участие 

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

кредитора): нямам кредитни задължения 

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

дейност): нямам сключени договори 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). В. А. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 на орган 
на управление 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм имал участие в следните търговски дружества

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

на дейност): не съм развивал дейност на 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 на 
орган на управление
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): 24 000 лева към банка ДСК , 3 000 лева към 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

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

 Дата: 12.01.09 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). В. В. Х.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: Няма

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

необходимо):Чл.на НССС

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

 Дата: 12.01.09 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). 
В . Ц . С . (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). В. Д. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София – град, 
съдебен служител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

дейност): Не развивам дейност като ЕТ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Не съм Управител или член на орган 
на управление, нямам контролни функции.

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямам участие.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): Не съм развивал дейност като ЕТ.

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм бил Управител или член на 
орган на управление, не съм упражнявал 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): Нямам задължения.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Нямам сключени договори.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.2009г. 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). 
Г . Ц . Г. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: нямам

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

необходимо):член съм на сдружение на съд. служители

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

 Дата: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. Д. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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):Чл.на НССС

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

 Дата: 12.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. Ц. Ц.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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. Сосиете Женерал Експрес 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: 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: 10.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. Б. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества

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

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

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

на дейност): не съм развивал дейност на ЕТ 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била член на орган на 
управление или контрол на Юл.
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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 08.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). 
Г. Т. П. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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

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

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

дружество):нямам участие

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): 10000 лв. СИБАНК
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

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

необходимо):не

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

 Дата: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. Т. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: 12.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Г. С. М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):Чл.на НССС

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

 Дата: 10.01.09 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).Д. И. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София-град, 
съдебен служител

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

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

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

дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). 
Е . М . К . (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не

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

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. Н. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител АССГ
(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: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. Т. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София-град –
съдебен служител

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

на дейност):не съм 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 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): 10 000 кредит към 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
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):-

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

 Дата: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. А. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 както и 
делово или акционерно участие

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

дейност): няма 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,не членувам в ТД
или кооперации
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм имал участие в следните търговски дружества

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

на дейност): не съм развивал дейност на ЕТ 

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

кредитора): имам задължение към кредитни инстуции в размер от 10 000 лева към СиБанк

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 ЕТ или ЮЛ.
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: 10.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. Ж. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 както и 
дялово или акционерно участие 

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

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

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

на дейност): не съм развивал дейност на ЕТ 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител нито член на 
ТД 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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. Н. Б.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 както и 
дялово или акционерно участие 

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

дейност): не развивам дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:не съм управител не членувам в ТД 
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 следните търговски дружества

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

на дейност): не съм развивала дейност на ЕТ 

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

кредитора): имам потребителски кредит в размер на 27 000 лв към 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 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). И. А. И.

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд София – град, 
съдебен служител

(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

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

необходимо): Съюз на юристите в България, Национално сдружение на съдебните служители

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

 Дата: 09.01.09 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). И. В. Т.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 член на орган на управление 
или контрол на Юл.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм имал участие в следните търговски дружества

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

на дейност): не съм развивал дейност на 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 член на орган на 
управление или контрол на Юл.
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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 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). 
 И . Д . А . (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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): неучаствам
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: нямам

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

необходимо):член съм на сдружение на съд. служители

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

 Дата: 09.01.09 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). И. С. У.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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): Задълженията ми не биха довели до конфликт на интереси
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 свързани с мен лица по смисъла на пар.1 т.1, 
дейността на които биха довели до възникване на конфликт на интереси
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):Свекърва при упражняване на адв.професия по З Адв.

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

 Дата: 19.01.09 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). Й . Ц. И. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие: 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):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: нямам

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

необходимо): нямам

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

 Дата: 09.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Е. И. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества

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

дейност): не развивам дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:Чл.на УС на Национално сдружение 
на съдебните служители
 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 на ЕТ 

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

кредитора): имам кредитно задължение към Райфайзен банк в размер на 10 000 лв.

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

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

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

 Дата: 12.01.09 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната   К. И. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител
(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 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:

НЕ
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: 10.01.2009 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). 
K.  Б. З. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). К. Х. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямам

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

на дейност): Нямам

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

 Дата: 09.01.09 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). 
К . Г . В . (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие

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

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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).           К. А. М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София-град; 
съдебен служител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето):
нямам участие в търговски дружества

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

дейност):
не развивам дейност като едноличен търговец

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

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

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

на дейност):
не съм развивал дейност като едноличен търговец

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

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

кредитора): 
нямам задължения

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

дейност):
нямам сключени договори с посочените

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
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.

 Дата: 09.01.2009г. 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). 
М. В. С. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ- съдебен служител

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

дяловото или акционерното участие на лицето):

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

дейност): ; 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 член или управител
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 участвала

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

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

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

необходимо): член съм на национално движение на съд. служители

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

 Дата: 09.01.09 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). 
М. Й. С. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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): неучаствам
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: нямам

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

необходимо):член съм на сдружение на съд. служители

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

 Дата: 09.01.09 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). М. К. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд София – град, 
съдебен служител

(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): 20 000 лв. (двадесет хиляди лв.) потребителски кредит, 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): 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): Национално сдружение на съдебните служители

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

 Дата: 09.01.09 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). 
М. Х. К. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). М. Г. М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд София-град,
съдебен служител (изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

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

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

на дейност): не 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: нямам
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: 09.01.2009 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: М. Г. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд 
София – град, съдебен служител

(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): 23000 лв. към SGEB.

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

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

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

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

 Дата: 12.01.2009г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). М. К. Р.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества

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

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

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

на дейност): не съм развивал дейност на ЕТ 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител или член на 
орган на управление или контрол на следните Юл.
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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

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

 Дата: 12.01.09 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). 
М. Д. И. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). Н. Г. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества

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

дейност): не развивам дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:не съм управител не членувам в ТД 
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 на ЕТ 

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

кредитора): нямам задължения

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

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

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

 Дата: 09.01.09 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). Н. И. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества 

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

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

кредитора): имам кредитни задължения 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 ЕТ или ЮЛ.
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 съм свързана с лица по смисъла на чл.1 т.1 от 
ЗПРКИ
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: 09.01.09 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). Н. М. Ж.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Нямам

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

на дейност): Нямам

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

кредитора): кредит към Ексиресбанк 15 000 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 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Нямам
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

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

 Дата: 09.01.09 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). О. А. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества

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

дейност): не развивам дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител или член на органи 
на управление или контрол на следните ЮЛ с нестопанска  цел , търговски дружества или 
коопераций
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 следните търговски дружества
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивала дейност на 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 на 
орган на управление или контрол на следните ЮЛ.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): нямам задължения

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

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

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

 Дата: 12.01.09 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). 
П. Л. Г. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). 
П. В. В. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие

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

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

кредитора): не

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

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). П. Д. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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): 11000 лв. ДСК 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: 15.01.09 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). 
П.  Д. К. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
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): 12000 лв.-ДСК
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: нямам

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

необходимо): нямам

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

 Дата: 09.01.09 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). Р. Й. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 член на орган на управление 
или контрол на Юл.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм имал участие в следните търговски дружества

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

на дейност): не съм развивал дейност на 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 член на орган на 
управление или контрол на Юл.
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 кредитни задължения 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): нямам сключени договори с ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 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). Р. С. Л.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: 14.01.09 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). 
Р. Р. Н. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 08.01.09 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). С. П. Т.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ , длъжност – съдебен служител
(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 как и дялово 
или акционерно участие

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

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

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

на дейност): не съм развивал дейност на ЕТ 

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

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 ЕТ или ЮЛ.
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: 09.01.09 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). С. Х. Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

дяловото или акционерното участие на лицето):Нямам участие

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

дейност): Не развивам дейност;
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 имал участие
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: 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

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 с мен лица

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: 09.01.09 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). 
Т. С. K. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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):
нямам участие
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):7000 евро – Пиреос банк
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
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): член съм на национално сдружение на съд. служители

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

 Дата: 09.01.09 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). Ц. И. Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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 развивам;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):НЕ

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

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

кредитора): 13000 лв. към ДСК

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

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

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

необходимо):НЕ

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

 Дата: 15.01.09 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). Ц. М. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен служител в АССГ
(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: 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: 10.01.09 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). 
Ч.  К. Т. (трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен служител
(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 развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
нямам участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

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

кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 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: 09.01.09 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). Л. М. А.
(трите имена )

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдебен служител в 
Административен съд София -град

(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 н а управление или контрол 
на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността 
съм:  имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва  се името  на търговското  
дружество) : НЕ развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва 
се името и предметът на дейност ):НЕ

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към 
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва  се размерът и видът на поетото задължение и 
данни за кредитора) : Ипотечен кредит- 30 000 ТБ „Алианц 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 (посочва т 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 предотвратяван е 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):Чл.на НССС
Известно ми е, че з а декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по 
чл. 313 от Наказателния кодекс.
 Дата: 02.02.09 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). Н. Т. Т.
(трите имена )

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдебен служител в 
Административен съд София -град

(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 н а управление или 
контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества 
или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на 
длъжността съм:  имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва  се 
името  на търговското  дружество) : НЕ развивал(а) дейност като едноличен 
търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност ):НЕ

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и  
към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва  се размерът и видът на поетото
задължение и данни за кредитора) : Ипотечен кредит- 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 (посочва т 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: 05.02.09 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). А.  Д . Б . 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не участвам развивам дейност като 
едноличен търговец в следните области (посочва  се името и предметът  на 
дейност) : не развивам съм управите л 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 търговско то  дружество) : нямам участие 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 дан ни за кредитора) : не 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т 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 друг а 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: 11.05.09  Декларатор: /п/



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

на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на 

личните данни,  за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Е.  Я . С.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не участвам развивам дейност като 
едноличен търговец в следните области (посочва  се името и предметът  на 
дейност) : не развивам съм управите л 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 търговско то  дружество) : нямам участие 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 дан ни за кредитора) : не 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 02.06.09  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).    Д. А. М.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : Имам потребителски заем към ДСК

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    Н. Б. Б.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    Д. П. Н.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    И. И. Д.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    В. С. Б.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    П. Л. И.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : нямам 
съм управите л или член на орган на управление или контрол на следните 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
нямам

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и 
към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и дан ни за кредитора) : нямам

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    Е. С. Н.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  дружество) : нямам
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва  се 
името и предметът на дейност ) : нямам
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
нямам

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и 
към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и дан ни за кредитора) : нямам 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    З. М. Л.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  дружество) : нямам
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва  се 
името и предметът на дейност ) : не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и 
към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и дан ни за кредитора) : нямам

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    В. А. Л.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    И. И. С.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    В. Г. А.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  дружество) : нямам
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва  се 
името и предметът на дейност ) : не 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и 
към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото
задължение и дан ни за кредитора) : нямам

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    Е. Н. З.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : нямам
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : не

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  на дейност) : нямам

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

6. Друга информация за частен интерес (посочва  се всяка друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    М. И. К.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : Отворен кредит – 6000 лв. към ОББ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    А. С. С.

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : не
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : не 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : 32 000 лв. ипотечен кредит към банка 
„Уникредит – Булбанк”

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 друг а 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: 01.09.2009г                                       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).    И. И. В. 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АССГ – съдебен 
служител
(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 дялово 
то или акционерното участие на лицето ) : Нямам участие в търговски дружества
 участвам развивам дейност като едноличен търговец в следните области 
(посочва  се името и предметът  на дейност) : Не развивам дейност като 
едноличен търговец 
съм управите л 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 търговско то  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 дан ни за кредитора) : Нямам кредитни или финансови задължения 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
бих а се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 
изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочва т се данни
за работодателя и ли възложител я и сфера та  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 свързани с мен лица

6. Друга информация за частен интерес (посочва  се всяка друг а 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: 01.09.2009г                                       Декларатор: /п/


