
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване 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. А. М. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

нямам 

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

дейност): ; не  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не 

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

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

не 

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

на дейност): 

ЕТ ”А. М.” заличен като такъв през месец юли 2006г. с предмет на дейност – търговия 

на дребно. Встъпил на длъжност мл. съдия на 06.03.2007г.  

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):  

задължение в размер на 22 000 евро по договор за ипотечен кредит от банка 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

нямам 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

С.Л.У. и А.Л.У. /първи братовчеди/ 

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

необходимо):  

не 

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

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата: 22.01.2009г.  

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

Банка 84 819.80 лв остатък за погасяване от ипотечен кредит 

Банка 10 000 лв. потребителски кредит 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам 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): 

Имам сключен предварителен договор за покупко-продажба на апартамент в 

съсобственост с родителите ми, сключен П.М.М., чиято цена е заплатена изцяло към 

момента на декларирането. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната А.М.Б. 
(трите имена) 

 

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

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

или акционерното участие на лицето): 

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

дейност):  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

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

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

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

дейност): 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

задължение в размер на 6000 лв. - по договор за потребителски кредит с 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 еднолични търговци или юридически лица-възложители или 

работодатели, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 



изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба. 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

 не ми е известно свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба 

на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси да осъществяват 

дейност, която би довела до възникване на конфликт на интереси. 

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

необходимо):  

не 

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

от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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.Д.Й. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 



кредитора):  

Договор за финансов лизинг 34 168 евро с лизингово дружество 

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). А.Д.Ц. 
(трите имена) 

 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам 

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

дейност): ; 

не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не 

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

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

нямам 

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

на дейност):  

не 



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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

ипотечен кредит към банка в размер на 30 000 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: 22.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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



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

Не съм участвал 

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

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения 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 10 000 лв. към 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 

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: 

Е.Д.П.Т., съпруга, съдия в Софийски районен съд 

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

необходимо): 

Съпругата ми има открито наследство, което още не е прието 

 и не са установени изцяло всичките активи и пасиви 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):нямам; 

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

дейност): не развивам; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  



не съм; 

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

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

не съм имала; 

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

на дейност): не съм развивала; 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не съм била; 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

А- …  лв. за погасяване по кредит, получен от банка; 

Б-  …  лв.- дължима сума по кредитна карта банка; 

В-  …  лв.- дължима сума по кредитна карта, издадена от банка; 

Г-  …. лв. – заем от физическо лице – Е.М.Т.  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

нямам такива, които биха повлияли на съдийското ми убеждение; 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

„А.Г.” ООД, в което съдружник е съпруга ми М.И.М.; 

„БГ. Б.” ЕООД – с едноличен собственик на капитала Е.М.Т. 

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

необходимо): 

Публикувам статии и монографии в Сп.”Общество и право”, както и в изданията на 

ОРКП”Мисъл” и „РААБЕ България” ЕООД. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната АНЕЛИЯ ДРАГАНОВА ЦАНОВА 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЯМАМ участия в търговски дружества; 

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



на дейност):  

НЕ развивам дейност като едноличен търговец; 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ съм управител или член на 

орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско 

дружество или кооперация; 

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

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

НЕ съм имала участие в търговски дружества; 

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

на дейност):  

НЕ съм развивала дейност като едноличен търговец; 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридическо 

лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация ; 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

 НЯМАМ задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност 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 еднолични търговци или юридически лица, които биха 

се облагодетелствали от актовете или действията при изпълнение на правомощията 

или задълженията ми по служба;  

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Н. С. Ц.- съпруг, адвокат в САК; 

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

необходимо): 

НЕ; 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 год.  

 

Декларатор: /п/ 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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



 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

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

дейност): ;  

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

на дейност): 

не съм развивала дейност като едноличен търговец 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не съм била управител или член на орган на управление или контрол 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са:  

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

необходимо):  

не 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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). Асен Александров Воденичаров 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

НЕ 

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

дейност): ; 

НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ 

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

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

НЕ 

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

на дейност):  

НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЕ 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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: 

Александър Асенов Воденичаров – адвокат. 

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

необходимо):  

НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Ася Пламенова Събева 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм имала участие 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм имала участие 

3. Имам следните задължения 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 

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 



 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

НЕ; 

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

дейност):  

НЕ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

 Член на Управителния съвет на „Сдружение за младежко развитие” – гр.София – сдружение 

с нестопанска цел, което не осъществява дейност. 

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

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

НЕ 

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

на дейност): 

 От 18.09.1997г. до 30.11.1997г. съм имал регистрирана фирма ЕТ”Атанас Атанасов – 

Консулт” по фирмено дело №4119/2007г. на Пловдивски окръжен съд, осъществяваща 

консултантска дейност; Същата е заличена на 30.11.1999г.; 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Член на УС на „Сдружение за 

младежко развитие” – гр.София – сдружение с нестопанска цел, което не осъществява 

дейност. 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Ипотечен кредит – 32 000 евро към УниКредит Булбанк 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 



НЯМА 

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

необходимо): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Богдана Николова Желявска-Петрова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

Зам.Председател на Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност): ; 

Не развивам 

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: 

Ангел Стоянов Петров – Частен съдебен изпълнител 

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

необходимо): 

Не 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 16.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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  Божана Костадинова Желязкова 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие 

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

дейност):  Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Нямам участие 

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

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

Не съм участвал 

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

на дейност): Не съм развивал такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

Банка ДСК паричен заем в размер на 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 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: 

Екатерина Костадинова Лулова, ЕТ „Д-р Екатерина Лулова” – сестра; 

Петър Кирилов Кърджалийски ЕТ „Петър Кърджалийски”и „РИНГ-91” ЕООД – зет; 

...Ицка Тихомирова Диева-първа братовчедка- юрисконсулт в банка „ДСК” 

   Малин Стоянв Танчев „Танчев & Танчев” ЕООД-първи братовчед 

   Христослав Стоянв Танчев управител „Първа инвестиционна банка” Благоевград, 

клон Гоце Делчев- първи братовчед 

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

необходимо):Нямам частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Борис Рачев Илиев   

 

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

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

нямам участие в търговски дружества 

не развивам дейност като едноличен търговец 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

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

имал участие в търговски дружества,  

развивал дейност като едноличен търговец,  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

 

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

лица, на стойност над 5000 лв.  

 

Задължение в размер 30 000 евро по договор за жилищен кредит към  „Райфайзенбанк 

България” АД.  

 

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



оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба 

  

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 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: 

 

„СМФ – ББС” ООД – гр.Оряхово.   

ЕТ „Ради – Рачо Илиев” – гр.Видин   

 

6. Друга информация за частен интерес - няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 16.01.2009 г.  

 

Декларатор:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):Не 

 

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

дейност):не  ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 

 

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

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

Не  

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

на дейност): 



Не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Около 15 000 лева-остатък от потребителски кредит към банка 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Не 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 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: 16.01.2009 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 Боян Благовестов Цонев  
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

Не 

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

дейност): Не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 

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



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

Не 

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

на дейност):Не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Кредит за покупка на недвижим имот в размер 132 997 лв., предоставен през 2008 г. от 

„Юробанк И Еф Джи България” АД (с предишно наименование „Българска пощенска банка” 

АД); 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):Не 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

    Иванка Григорова Митева – във фактическо съпружеско съжителство – съдия в Софийския 

районен съд; 

    Димитрина Антонова Милкова – майка – професор по обща теория на правото в 

Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”; 

     Благовест Гатев Цонев – баща – развиващ дейност като едноличен търговец с фирма ЕТ 

„Росица 95 Благовест Цонев”; 

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

необходимо):  

Не 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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 И Б-Д 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

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



дейност): не; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

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

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

„С” ООД. 

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: 

 

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

необходимо): Н В Д–съпруг, упражняващ търговска дейност като ЕТ „В –Н Д”. Управител на 

„С” ООД.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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). Ваньона Асенова Запрянова 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 



 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

не съм имала и нямам участия в никакви търговски и др. дружества 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

не съм развивала и не развивам никаква търговска дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не съм член и никога не съм била член на орган на управление на дружества по 

ЗЮЛНЦ, ТЗ или друг вид дружество. 

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

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

никога не съм имала участие в никакви търговски или друг вид дружества 

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

на дейност): 

никога 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 член на орган на управление или контролен орган на никакви юридически 

лица, търговски дружества или кооперации 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

остатък по потребителски кредит – кредитна сделка № 9122752 в размер на 6433 лв. и 

54 стотинки към банка АД „ Юро банк ИЕ ФДЖИ България” 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

нямам такива 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 съм свързана с такива лица, които би довело до конфликт на интереси 

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

необходимо): 

не разполагам с такава информация 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 15.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 
 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) В. С. П. 



(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

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

дейност):  не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

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

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

не 

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

на дейност): не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Договор за кредит, сключен на 23.06.2004г., с „СЖ Експресбанк” АД, клон гр.София, в 

размер на 10 000 лв.,  

Договор за лизинг №007126-001/25.06.2008г., сключен между съпруга ми и „И Еф Джи Ауто 

лизинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул.”Цар Освободител” 

№14, вписано в Търговския регистър, ЕИК 131363278 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Съпруг -  Т. В. Т., съдебен експерт към СГС, вписан в списък на вещи лица от 2002г., както  и 

в ДВ, бр.17/2004г. 

Майка – М. К. А., адвокат, вписана в Адвокатска колегия – град Пловдив 

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

необходимо): не 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009г. 

 

Декларатор /п/:  

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 



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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). В.А.Ц.-Г. 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
СЪДИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие в търговски дружества 

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

дейност): ;нямам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не съм управител или член на орган на управление на посочените 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 имала участие 

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

на дейност): 

не съм развивала дейност като ЕТ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не съм била управител или член на орган на управление на посочените 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):  

договор за лизинг на л.а. № 80761 от 14.12.2007 год. с лизингова къща 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са:А.М.Г.-съпруг 

 

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: 21.01.2009 год. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). В.С.Ч. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам участие 

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

дейност): ; 

не развивам търговска дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

нямам участие 

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

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

 Нямам участие 

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

на дейност): 

Не съм развивала 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не съм участвала 

3. Имам следните задължения 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 на стойност 50 000лв. към банка 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

нямам 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Няма такива 

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

необходимо): 

няма 

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

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата: 23.01.2009 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). В. П  Н. 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

съдия в Софийски градски съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

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 



нямам 

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

необходимо):  

не 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Весислава Иванова Иванова 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ 

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

дейност): НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

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

НЕ 

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

на дейност): НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

 - 56 784.77 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири евро и седемдесет и 

седем евроцента) евро (главница), дължими по договор за ипотечен кредит, сключен с 

„Юробанк и Еф Джи България” АД (Пощенска банка) през 2007г. за сумата от 58 000 

(петдесет и осем хиляди) евро, по който съм солидарен длъжник с Андрей Ангелов Ангелов 

 - 15 888.79 (петнайсет хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и седемдесет и девет 

стотинки) лева (главница), дължими по договор за потребителски кредит, сключен с Банка 

ДСК през 2007г. за сумата от 18 000 (осемнайсет хиляди) лева 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 



задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 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: 

Лицето, с което живея във фактическо съжителство – Андрей Ангелов Ангелов – е на 

длъжност „съдия” в СРС (командирован в СГС от 15.01.2009г.); уточнение – доколкото е 

налице процесуално основание за отвод на всеки един от нас при разглеждане на дело с 

участието на другия, служебната ни дейност разкрива визираното обстоятелство чисто 

абстрактно. 

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

необходимо): НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  

 

Декларатор: /п/ 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

Долуподписаният Владимир Огнянов Астарджиев 
(трите имена) 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам 

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

дейност):  

не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации -не 

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

 имал(а) участие в следните търговски дружества - не 

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

на дейност): 

не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

ипотечен кредит в размер на 17 500 евро от ТБ „Биохим” – клон Европа (сега 

„Уникредит Булбанк” АД), отпуснат през 2003г. за закупуване на семейно жилище в 

гр.София, към момента главницата на кредита е около 14 500 евро 



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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

нямам 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

съпруга Грета Найчова Астарджиева – адвокат САК 

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

необходимо): 

през минали години съм водил курсове в Национален институт по правосъдие и съм 

участвал в преводи от френски език на юридическа литература 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:14.01.2009г.  

 

Декларатор:  

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният В. С. Й.  
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Към момента на назначаването ми на длъжността съдия в Софийски градски съд не съм имал 

участие в търговски дружества.  През 1997 г. с решение на СГС по ф.д. 11751 /1996 г. съм 

вписан като съдружник в „Трак и Р” ООД (ДВ, бр.112 от 1997 г. („Сиела”) с предмет на 

дейност: транспортни услуги, автомобилни превози на пътници и товари със собствени и 

наети автомобили, спедиторска, складова и сервизна дейност, търговия с автомобили, 

резервни части и оборудване за тях, предоставяне на автомобили под наем за транспортни 

цели и услуги; с капитал 100,000 (сто хиляди неденоминирани) лева, от които моят дял е бил 

9,000 (девет хиляди неденоминирани) лева (9 % от капитала на дружеството). През 1998 г. 

съм прехвърлил дяловото си участие и с решение на СГС по фирменото дело от 1999 г. съм 

заличен като съдружник (ДВ, бр.32 от 1999 г. („Сиела”). 

Не развивам и не съм развивал дейност като едноличен търговец (посочва се името и предметът 

на дейност); 

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



нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

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

Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съдия не 

съм имал участие в други търговски дружества (посочва се името на търговското дружество),  

освен посоченото „Трак и Р” ООД; 

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

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.  

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

стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора). 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба. 

5. Не ми е известно да има свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността 

на които би довела до възникване на конфликт на интереси. 

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

необходимо): 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: : 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Владимира Янева Янева-Манолева 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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



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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

Ипотека 50 000 евро от 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 

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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       Г.Л. И. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 25 броя акции,   придобити по пътя на масова 

приватизация 

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

дейност):  не развивам 



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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

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

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

освен описаните акции  - не съм имала  

 

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

дейност): била 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): съгласно договор за предоставяне на кредит, сключен с  „Обединена българска 

банка” АД, при условия, които са посочени.  

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  нямам 

 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

 

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

необходимо): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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) Галина Георгиева Ташева-Николова 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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



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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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. Г. В. 
(трите имена) 

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

 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

Нямам участие в търговски дружества.  

(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): 

 

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

(посочва се името и предметът на дейност). 

 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

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

съм имал(а) участие в търговски дружества . 

(посочва се името на търговското дружество). 

 

Не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец.  

 (посочва се името и предметът на дейност). 

 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Е.В.В. – 35000 лв. – заем. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията 

и задълженията ми по служба. 

(посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност). 

 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

адв. Г. Н. В.  – свекър. 

Не ми е известно да има други свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси. 

 

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

необходимо): 

Не. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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



за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Г.Й.М. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

 съдия в Софийски градски съд  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам участие в търговски дружества 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не развивам дейност като едноличен търговец 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

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

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

управител и ограничено отговорен съдружник в търговско дружество “Кротал-99”ООД 

(ф.дело № 3835/1998 г. по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение, Пети 

състав), БУЛСТАТ 121649516 – освободена и от двете качества на 09.11.1998 г. 

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

на дейност): 

не съм развивала дейност като едноличен търговец 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

задължение към ”ЦКБ”АД – кредит, към дата 08.01.2009 г. остатък в размер на 9 315.77 

лева (девет хиляди триста и петнадесет лева и седемдесет и седем стотинки) 

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: 

Съпругът ми Г.И.М. е адвокат в Софийска адвокатска колегия 

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: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Г.А.М.-Г. 
(трите имена) 

 

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

СЪД 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ 

 

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

дейност): ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

 

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

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

НЕ 

 

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

на дейност): НЕ 

 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Договор за банков кредит с “Райфайзенбанк (България)” АД 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

 Договор за имуществено застраховане с „Бул Инс” АД 

 Договор за телефонни услуги с „БТК” АД 

 Договор за мобилни услуги с „Мобилтел” АД. 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Т. Ж. Г. 

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

необходимо): НЕ 



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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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). Георги Иванов Иванов 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ 

 

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

дейност):НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

 

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

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

дружество):НЕ 

 

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

на дейност):НЕ 

 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ 

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Задължение /ипотечен кредит/ към банка ДСК в размер на 15 000 лева 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 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: 14.01.09г. 

 

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). Георги Димитров Колев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

Зам.Председател в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност): ; 

Не развивам дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Член на управителния съвет на ловно-рибарско дружество София Юг 

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 

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

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Член на управителния съвет на ловно-рибарско дружество София Юг 

3. Имам следните задължения 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: 

Нели Русева Лукова, съпруга, нотариус с район на действие гр.София 

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: 16.01.2009 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). Г.С.Н. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ 

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

дейност): ;НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

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

НЕ 

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

на дейност): НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): НЕ 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 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: 

Н.Г.Н. – съпруг, адвокат в САК 

Д.Г.Н. – брат на съпруга ми, регистриран е като ЕТ „Н.Т. – Д.Н.” със седалище в гр.Бургас, 

но не развива търговска дейност. Съдружник и управител е в „Р.БГ” ООД със седалище в 

гр.Бургас и предмет на дейност търговия с обувки и кожени изделия. 

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

необходимо): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 30.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): не  

 

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

дейност): ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

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

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

 Не  

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

на дейност): 

 не  

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



с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не  

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  30 000 лв. потребителски кредит 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: няма  

 

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

необходимо): няма  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21 януари 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.Н.Й. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Не съм имала и нямам участия в търговски дружества 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; Не развивам дейност като едноличен търговец 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не членувам в управителните органи на сдружения с идеална цел, търговски дружества 

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



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

Не съм имала и нямам участия в търговски дружества 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм била управител или контролен орган  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):  

1.ипотечен заем от 05.09.2003г в банка с остатъчна стойност 35 000 лева и с краен срок 

за издължаване 03.09.2014г;  

2.потребителски заем в Банка от 17.03.2008г с остатъчна стойност 36 000 лева  и с краен 

срок за издължаване 2015г; 

3.потребителски заем в Банка от 03.09.2008г с остатъчна стойност 13000 лева и с краен 

срок за издължаване 2012г и овърдрафт към него на стойност 10 000 лева; 

4. заем от ВСК към ВКС от 6000 лева със срок за издължаване 2010 година 

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 със такива ЮЛ, които биха се облагодетелствали от 

моята правосъдна дейност. Ако се появят такива има разпоредба в ГПК за самоотвод и 

своевременно ще я приложа 
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 § 1т.1 

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

необходимо): 

Не се сещам в настоящия момент 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Димитрина Йорданова  
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

       член – съдия при Софийски Градски съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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



имам участие в следните търговски дружества  -  

   нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области :  

   не развивам такава дейност  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

    не съм управител или член на управителен орган 

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

 имал(а) участие в следните търговски дружества :  

    Нямам участие  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области  

    не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

    не съм била управител или член на управителен орган 

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

лица, на стойност над 5000 лв. :  

    Потребителски кредит към банка на стойност над 5000 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 :  

    Преценявам,че нямам такива 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: 

     Предвид разпоредбата на чл.29 НПК не установявам такива лица. 

6. Друга информация за частен интерес :  

    Към момента не мога да посоча такава информация . 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Евелина Торос Папазян-Ангелова 
(трите имена) 

 

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



(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

Банков кредит 15 000 лева от банка 

Банков кредит на съпруг 20 000 лева 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 

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 



 

Долуподписаният(ната). Драгомир Йорданов Драгнев 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам участие 

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

дейност): ; 

не развивам дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не участвам в управителни органи 

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 

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

на дейност): 

не съм развивал 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не съм участвал 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

по договор за кредит с „Райфайзен Банк” АД 62 000 лв. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

нямам сключени договори 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

съпруга Теодора Гроздева-Драгнева съдия във ВКС 
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:  

 

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.И. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм била 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):                                 Нямам такива задължения 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам сключени договори 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Нямам такива лица 

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

необходимо): 

Нямам частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 



 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ ПРИ  СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ 

 

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 СЪМ РАЗВИВАЛА 

 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): НЕ 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ  

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: СЪПРУГ МИРОСЛАВ  КОЛЧЕВ КОЛЕВ- ЧАСТЕН 

СОДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

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

необходимо): НЕ 

 



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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009г. 

 

Декларатор: /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                       Енчо Енчев Симеонов 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

или акционерното участие на лицето): нямам 

 

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

дейност): не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

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 такова участие 

 

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

дейност): не съм развивал такава дейност 

 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

3. Имам следните задължения 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):  

нямям 

 

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 ми е известно свързаните с мен лица по смисъла 



на §1, т. 1 да развиват такава дейност. 
 

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

необходимо): не 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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). ЕБВ 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, член-

съдия                                                                         (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие  

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

дейност): ; не съм едноличен търговец 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: нямам участие 

 

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

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

нямам 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: нямам участие 

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): нямам задължения 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 



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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: А.Г.М., В.Д.Г, В.К.К.  

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

необходимо): Не 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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) Ж.Д.П - К 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: заместник председател на СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 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): Ипотечно задължение към банка в размер на 35 000 евро 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  не 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: В.Н.К - съпруг адвокат 

                                                                       В.Д.П - брат адвокат 

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

необходимо): не 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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  ЖОРЖ СТОИМЕНОВ ГИГОВ 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):нямам участия 

 

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

дейност): не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не   

 

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

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

нямал съм участия 

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

на дейност):не 



 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 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: 19.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) З.А.И-Р 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  



Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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 

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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 З.Г.Р. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие 

 



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

дейност):                                                         Не развивам 

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 участие 

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

на дейност): 

                                                                        Не съм развивала 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

                                                                        Не съм била 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):                                                      Нямам 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  

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): Кумът ми Л.М. е частен съдебен изпълнител с район на действие ОС-Варна. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) З.Н.Ч. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 



 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Акции и дялове, придобити чрез масовата приватизация, както следва:  в „ЗКД” 

ЕООД- Ивайловград  - 6 броя, в „Слънчев бряг” АД -10 броя и „Българска холдингова 

компания” АД-25броя 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

53 000 /петдесет и три хиляди/ евро, дължими по ипотечен кредит № 71 от 08.05.2007г.  

към „УниКредит Булбанк” АД и 12.000 /дванадесет хиляди/ лева, дължими по 

потребителски кредит № 180 от 23.09.2008год. към „УниКредит Булбанк” АД 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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). ЗСГ 



(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

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 

 

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

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

съм имала 

 

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

на дейност): не съм развивала 

 

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

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

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): нямам 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): нямам 

 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: ССГ  и ПСГ 

 

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

необходимо): няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 



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

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност член-съдия в Софийския градски съд 

 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):НЯМАМ 

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

дейност):  

НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 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 
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): „РФБ”АД- договор за заем- 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): 

”Топлофикация-София”АД- топлоснабдяване; 

„ЧЕЗ-Разпределение-България”- електроснабдяване; 

„Софийска вода „АД- водоснабдяване; 

„Мобилтел”АД; 

„БТК”АД; 

ЕСТЕСТВЕНИ МОНОПОЛИ 

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: 

С.А.Г.- нотариус- съпруга;  

А.А.Г.- адвокат- роднина по сватовство; 

Ю.Г.Т.- съдия в Софийския районен съд- роднина по сватовство. 

А.К.М.- едноличен търговец- роднина по сватовство. 

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

необходимо): 

НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 г. 

 

Декларатор: 

 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният    И Д К 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвал 

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

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):    Потребителски кредит в размер на 35 000 лв.  

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам сключени договори 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Нямам 

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

необходимо): 

Нямам частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата: 23.01.2009 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 Иван Димитров Стойчев   
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

                        нямам участие 

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

дейност): ; 

                     не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

                     не съм управител или член в такива органи 

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 такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

                                              не съм бил управител или член в такива органи 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

                    нямам такива задължения 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

               нямам сключени договори 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 



                      няма такива лица 

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

необходимо): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

                                             младши съдия в Софийски Градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):            НЯМАМ 

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

дейност):          НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   НЕ 

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

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

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

на дейност):           НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:         НЕ 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):    Ипотечен кредит в размер на 50 000 лв. от „Пощенска банка” АД (продаден 

на „Бългериън ритейл сървисис” АД) 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЯМАМ 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са:   

Цв. Ив. Симова /майка/ – деловодител ВКП;   

Св.Т.Наумов /фактическо съжителство/ - съдебен заседател в Софийски Военен съд  



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

необходимо): НЕ 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 Дата:              23.01.2009 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). Й.Б.М. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие 

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

дейност): Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Договор за потребителски кредит „Експресо” с „Сосиете Женерал Експресбанк”АД /SG 

„Експресбанк”АД/-клон София, в размер на сумата от 24 000 /двадесет и четири 

хиляди/ лева, подписан от Банката на 31.05.2007г., за срок от 84 месеца 



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: 

адвокат Хр.Б.М.-брат, 

Б.Г.М.-баща, собственик на ЕТ„Б.М.-Х.Б.Моллов-Комерсиал”....... 

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

необходимо): 

Адвокат Хр.Б.М., брат, участва в следните дружества:”Магус”ООД, „Просуит”АД,, „Д. 

и М. Добрев Дистилърс”АД, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за бъдеще с 

усмивки” Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). КАТЕРИНА ДЕЛЧЕВА ЕНЧЕВА 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

 

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

дейност): ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

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

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

 

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

на дейност): 

 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  



 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Ипотечен кредит  в размер 110 000 евро към „Райфайзенбанк” АД 

Кредитна карта с лимит 7000лв. в „Райфайзенбанк” АД. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): -Национален институт на правосъдието – договори като преподавател 

-„Мобилтел” АД 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Евангелина Ганчева Енчева – адвокат от САК 

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

необходимо): 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 14.01.2009г 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Колю Иванов Колев 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие в търговски дружества 

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

дейност):  

Не развивам дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не развивам дейност 

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

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



Нямам участие в търговски дружества 

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

на дейност): 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

3. Имам следните задължения 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): 

Нямам 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: Дата: 19.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) К.С.Н. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 



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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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 информация 

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

необходимо): 

Нямам частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Кристина Райкова Филипова 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

Нямам участие в търговски дружества  



 

Не развивам дейност като едноличен търговец  

 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

 

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

 имала участие в търговски дружества  

 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец  

 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 234 000 лв. – стойност на потребителски и ипотечен кредит към „Юробанк И Еф 

Джи България” – Пощенска банка. 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба  

 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Не ми е известна информация, която следва да бъде декларирана във връзка с § 1, т. 1 от 

сочения закон 

6. Друга информация за частен интерес  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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



 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм 

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 такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм била 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Банка 72 270 лв. ипотечен кредит 

Банка 7 000 лв. потребителски кредит 

Банка 30 000 лв. потребителски кредит 

И.Ж.И., 20 000 евро заем 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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 частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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). Лора Миткова Митанкина 
(трите имена) 

 

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

съд. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие в търговски дружества; 

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

дейност): Не развивам дейност като едноличен търговец; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации; 

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

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

Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм имал(а) 

участие в  търговски дружества; 

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

на дейност): 

Не съм развивал(а) 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(а) управител или член на орган на управление или контрол на юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации; 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Нямам задължения на стойност над 5000 лв.  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба; 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

1. Димитър Стоянов Димитров, съпруг , адвокат при АК – гр. Разград и съдружник в 

„Биофармагро 21” ООД с ЕИК:200495133.  

 2. Стоян Димитров Ненчев, свекър, адвокат при АК - гр. Разград  

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

необходимо): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата:  

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

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

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

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

дейност):  

Не развивам такава дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

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

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

Не съм участвала 

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

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

Два броя кредити потребителски кредити с и без поръчители с „Уникредит Булбанк” 

съответно за сумите и 21 878 лв и 29018 лв.  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам сключени договори 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Нямам 

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



необходимо): 

Нямам частен интерес 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Любка Спасова Деребеева-Бакърджиева 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам участие 

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

дейност): ; 

не развивам дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

нямам участие 

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

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

не съм 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:  

не съм участвала 

3. Имам следните задължения 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):  

ВСК към Върховен Касационен съд 6 500 лв. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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: 

Теофана Викторова Бакърджиева, дъщеря ст.юрист консулт правен отдел дирекция 

ОУИ при ЦУ на НАП 

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: 16.01.2009 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.  Любомир Илиев Василев 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ  

 

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

дейност): ; НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ  

 

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

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

 НЕ 

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

на дейност): НЕ 

 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЕ 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 



задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ  

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: НЕ 

 

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

необходимо): НЕ 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 14.01.2009 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). Мариян Стефанов Марков 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам 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 имал 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. 

3. Имам следните задължения 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. 



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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): ): Нямам сключени такива  договори. 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: Нямам свързани 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: 14. 01. 2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). МАРИЯНА НЕНКОВА АНГЕЛОВА 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Никога не съм участвала в търговски дружества и не съм имала дялово или 

акционерно участие в такива. 

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

дейност): ;  

Никога не съм развивала 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:  

Никога не съм била  управител, нито член на орган на управление или контрол на 

юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество 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): 



Никога не съм имала участие в търговски дружества. 

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

на дейност): 

Никога 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:  

Никога не съм била управител или член на орган на управление или контрол на 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Нямам задължения към кредитни или финансови институции. 

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):  

Никога не съм имала сключени договори с еднолични търговци или юридически лица. 

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

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Синът ми Александър Емилов Ангелов е адвокат в Софийска адвокатска колегия. 

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

необходимо): 

Нямам друга информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 год. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). M. Я. И.- В. 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ 

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

дейност): ; НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

 



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

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

НЕ  

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

на дейност): НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): ипотечни кредити и кредитни карти : ДА – два ипотечни кредити при Банка ДСК 

от 177 000 лева и 90 000 лева и 6 800 лева по кредитна карта при ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ 

БЪЛГАРИЯ АД. 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: К.К.В. – съпруг, осъществяващ дейност като вещо 

лице . 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):НЕ  

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 27.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Мария Анастасова Георгиева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества:  

не 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области: 



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:  

не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области :  

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. :  

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 :  

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:  

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). Мария Иванова Георгиева 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 



 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната).  М. К. Я. 
(трите имена) 



 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ;  не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

              не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не  

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:    не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  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:  22.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 



(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Майя Петрова Русева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):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: 26.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за 

обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният                    МЕТОДИ ТОДОРОВ ШУШКОВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето): не 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): 

не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): 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 еднолични търговци или юридически лица-възложители или работодатели, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба. 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване 

на конфликт на интереси, са: не ми е известно свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси да 

осъществяват дейност, която би довела до възникване на конфликт на интереси. 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) Мила Панайотова Лазарова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски 

съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие в търговски дружества 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

Не развивам дейност като едноличен търговец 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   

Не съм член на  орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска 

цел, търговски дружества или кооперации 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):  

Съдружник и управител „Стандарт Фарма”ООД 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................; 

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: 

Член на надзорния съвет на „БАЛФАРМА”АД 



............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

 

Договор за потребителски кредит на стойност 15000лв., отпуснат към м.05.2008г., 

„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 еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са:  

Майка-Светослава Димитрова Ханъмова, ЕТ”Вита Фарм”   

Свекър-Васил Лазаров Вутев-ЕТ”Невен 88”.................................................................................... 

Девер – Лазар Василев Лазаров – ЕООД”Невен и Жано 2002”...................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

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: 23.01.2009 год. 

 

Декларатор:Мила Лазарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване 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). Милен Георгиев Василев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд - съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:  

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): жилищен кредит в размер на 53 000 евро от „Юробанк И Еф Джи България” АД 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 



оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са:  

не ми е известно свързаните с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 да осъществяват дейност, 

която би довело до възникване на конфликт на интереси. 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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  М.Г.П. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член-съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):  

не 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

 не 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 



не 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

ипотечен кредит в размер на 46000лв. от БАНКА 

потребителски кредит в размер на 15000лв. от Банка 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

не 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 

не 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 15.12.2009г. 

 

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.П. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 



Не съм участвала 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

заем от Банка 

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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Мина Георгиева Дочева - Мумджиева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):не 

 

Не развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): ; 

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 



лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 Не съм имал(а) участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 

Не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец. 

 

Не съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): към банка по договор за ипотечен кредит,като съискател със съпруга ми –

А.Мумджиев. 

 

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: Александър Мумджиев – инспектор в Инспектората 

към Висшия съдебен съвет. 

 

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: 16.01.2009г. 

 

Декларатор:  

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). М.С.Т 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 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 БИЛА УПРАВИТЕЛ, 

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 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ, 

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): По договор за ипотечен кредит с „УниКредит Булбанк” АД на стойност 50 000 

евро, сключен на 07.12.2005г. 

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): НЕ 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Николай Димитров Димов  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Зам.Председател на Софийски 

Градски Съд 



(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): не 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: не 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 год. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 



Долуподписаният(ната). НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд, СЪДИЯ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Ипотечен кредит  в размер 110 000 евро към „Райфайзенбанк” АД 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

-Национален институт на правосъдието – договори като преподавател и като съдия-

наставник 

-„Мобилтел” АД, „Софийска вода” АД, „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „Топлофикация 

София” АД, „Българска телекомуникационна компания” АД, „Бол БГ” ООД, „Евроинс” АД, 

„Алианц България” АД, Първа инвестиционна банка” АД 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

Евангелина Ганчева Енчева – адвокат от САК 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 14.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  



Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният  Николай Найденов Младенов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Софийския Градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

не 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

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. 

19.01.2009 год. 

 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) НИНА СТОЙЧЕВА ЯНАКИЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член-съдия в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участия 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не  

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не   

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 

съм участвала 

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 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): не 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не  

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 



 

 Дата: 19.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). О.В.К.- Т. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 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: адв.В.М.К. – баща и нотариус М.В.К. - сестра 

 



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: 23.01.2008г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Петя Георгиева Крънчева-Тропчева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

потребителски кредит от 20 000 лв. от „Уникредит Банк” АД 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 



задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам сключени 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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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). Пламен Христов Дацов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в Софийски градски съд, член съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам участие 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

не развивам посочената дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не заемам посочените длъжности 
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 такова участие 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

не съм развивал посочената 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 заемал посочените длъжности 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 



лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

към Банка в размер на около 31 850 евро ипотечен кредит 

към Банка около 10 000 лв. потребителски кредит 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

нямам сключени такива договори 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

не съм свързан с такива лица (съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси) 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 

нямам такава информация 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 13.01.2009 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). РАДОСТИНА ВЛАДИМИРОВА ДАНАИЛОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд – младши 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не развивам 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм имала 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивала 



 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): ипотечен кредит в размер на 63 000 евро от Юробанк и Еф Джи България 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): нямам 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: няма такива 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не  

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната.  Р.Б.Д. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдия, Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не  

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не  

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 



 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

                                       не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):   не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  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:  23.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Р.В.С.-М. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 



дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения 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):  

Банка 87 696 лв. жилищен кредит 

Банка 45 498 лв. кредит 

П.М.В. 50 000 лв. заем 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 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) Р.Х.К. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 



1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм имала участие 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм имала участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

- ипотечен кредит в размер на 170 000 лв. към банка /понастоящем частично изплатен/, 

по който съм съдлъжник със съпруга си, и 

- потребителски кредит в размер на 25 000 лв. към банка /понастоящем частично 

изплатен/.   

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: 

Н.Д.К. - съпруг, ЕТ ”Л.- 68- Н.К.”- гр.С. 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 

Нямам частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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) РОЗИНЕЛА ТОДОРОВА ЯНЧЕВА  
(трите имена) 



 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ 

СЪД 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ УЧАСТИЕ 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; НЕ РАЗВИВАМ 

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): 

НЯМАМ 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ СЪМ БИЛА 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 5 500 ЛВ.  – ЗАЕМ КЪМ БАЩА МИ ТОДОР ЙОРДАНОВ ГЪЛЪБОВ 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  НЯМАМ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА 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: 20.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  



за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). РОСИЦА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): не 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: няма 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): няма 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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). Румяна Василева Паликарова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

заем от 30 000 лв. от „Пощенска Банк” АД 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам сключени 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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

  



 Дата: 23.01.2009 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). С.Б.Б. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

договор за кредит за покупка на недвижим имот от Банка в размер на 65 128 лв. 

/шестдесет и пет хиляди сто двадесет и осем 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 

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: 

Фактическо съжителство – В.В.Х. – адвокат 



6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 

Нямам частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.01.2009 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) С В М  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия, председател 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: член на УС на сдружение „ССЕ”  

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не  

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): кредит 100 000 лв., 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): мобилни и телефонни услуги 

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: Л Н Р, роднина по съребрена линия 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не ми е известна 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01.2009 год. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната)      СВЕТОСЛАВ     ВАСИЛЕВ       ВАСИЛЕВ  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд, младши 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговки дружества 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  не развивам дейност като едноличен търговец 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител на юридическо 

лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация  
 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не съм имал участие в търговски дружества дванадесет месеца преди дата на 

назначаването ми на длъжността 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивал дейност като едноличен търговец 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не съм бил управител или член 

на орган на управление или контрол в юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации 



 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): ипотечен кредити в размер на 50 000.00 евро към „Юробанк И Еф Джи груп” 

АД 
 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията ми, при упражняване на 

задълженията ми по служба. 
 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 

a/ Васил Серафимов Василев. 
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: 03.04.2013 

 

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).  Силвия Георгиева Цепова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд, младши съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): Не 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): Не; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):Не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): Не 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 



с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Потребителски кредит в размер на 6 000 (шест хиляди) лева, отпуснат от 

''Юробанк И Еф Джи България'' АД  

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Не 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: адв. Дянко Пенчев Цепов от САК - съпруг. 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): Не 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). С.П.К. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие в търговски дружества 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  Не развивам дейност като едноличен търговец 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм управител или  член на  

орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 



дружества или кооперации 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не съм имала участие в търговски дружества 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивала дейност като едноличен търговец 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): кредит в размер на 6918,67лв. към 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 еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: майка-Г. В. Т.-съдружник и управител на 

„Е.”ООД гр.П. 

 баща-П.Н.Т-вещо лице и съдружник в  „Е.”ООД гр.П. 

фактическо съжителство с Б. Д. Б.- вещо лице, съдружник в  „Р.в.”ООД гр.Р., 

„Р.е.п.”ООД гр.Р., юрисконсулт в „С. с.”АД гр.С. 

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: 23.01.2009 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                С.Б.К. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): 

не развивам дейност като едноличен търговец; 



съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител или член на орган на 

управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или 

кооперации. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не съм 

имал участие в търговски дружества; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил управител или член на орган на 

управление или контрол на 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 към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 

лв. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 

облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми 

по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам сключени 

договори с еднолични търговци или юридически лица-възложители или работодатели, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване 

на конфликт на интереси, са: няма свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които 

би довела до възникване на конфликт на интереси. 

съпруг И.Н.Д., вещо лице по списъка на СГС и СРС. 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009г. 

 

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). Т.С.Н. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СГС съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 



ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не;  

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 15 хил. евро кредит Уникредит булбанк 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: не 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.01. 2009 

 

Декларатор: /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). Таня Калоянова Орешарова-Банкова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

  4бр. от „Ревиера”ЕАД, 

 5бр. от „Соловей соди АД..,  

10бр. от „Емос”ЕАД гр.Ловеч 

25бр. от „Българска холдингова компания” 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

Нямам такива задължения 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам  такива 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: 

Димитър Стефанов Банков-съпруг-синдик 

Цветан Стефанов Банков-роднина по сватовство втора степен -синдик 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):                                               Не 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009год. 

 

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                Т.Е.С. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: с. в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): 

не развивам дейност като едноличен търговец; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител или член на орган на 

управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или 

кооперации. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не съм 

имал участие в търговски дружества; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил управител или член на орган на 

управление или контрол на 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 към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 

лв. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 

облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми 

по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам сключени 

договори с еднолични търговци или юридически лица-възложители или работодатели, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване 

на конфликт на интереси, са: син-Л.Е.Е., координатор „С.Н.” ООД 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) ТОНКА МИРОСЛАВОВА СЛАВОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Младши съдия в Софийски градски 

съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ 

 развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  НЕ 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

НЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): НЕ 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Ипотечен кредит в размер на 97 585 CHF /деветдесет и седем хиляди 

петстотин осемдесет и пет швейцарски франка/ – кредитор  ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ 

БЪЛГАРИЯ АД /Пощенска банка/. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: Няма такива 

 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): НЕ 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г. 

 

Декларатор: /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). Хайгухи Хачик Бодикян 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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 15 000 лева банка „ДСК” АД 

Потребителски кредит 17 000 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 

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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Христинка Колева Христова- Божкова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 

3. Имам следните задължения 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 5 500 лева „Пощенска банка” АД 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 



оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

Нямам сключени 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 частен интерес 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  за 

обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Ц. Т. Б. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето): 

не 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност): 

не 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

не 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

не 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): 



ипотечен кредит в размер на 43000лв., отпуснат от 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 еднолични търговци или юридически лица-възложители или 

работодатели, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при 

изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба. 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване 

на конфликт на интереси, са: 

не ми е известно свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси да осъществяват дейност, 

която би довела до възникване на конфликт на интереси. 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):  

не 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 
 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната                   Цветомира Петкова Кордоловска-Дачева                       
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски Градски съд, съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

нямам участие в търговски дружества,  

не развивам дейност като едноличен търговец, 

не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации; 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не съм 

 имал участие в търговски дружества,  

не съм развивал дейност като едноличен търговец и  

не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв.: 117`400 лева кредит от Райфайзен банк България АД 

............................................................................................................................................................. 

 

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 



задълженията ми по служба. 

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 

6. Друга информация за частен интерес нямам. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 Дата: 09.01.2009 г.  

 

 

 

 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) ДАЯНА КАЛИНОВА ЦВЕТАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) ДАЯНА КАЛИНОВА ЦВЕТАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

„Национална Асоциация на Студентите Юристи ЕЛСА - България”  
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Нямам 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) ДИЛЯНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Нямам 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) КОСТАДИНКА СИМЕОНОВА КОСТАДИНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Нямам 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) МАРИЯ АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) МАРИЯ АНГЕЛОВА ДОНЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Нямам 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) Неда Неделчева Табанджова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната).  
НЕДА НЕДЕЛЧЕВА ТАБАНДЖОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
МЛАДШИ СЪДИЯ в СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЯМАМ 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ;  

НЕ РАЗВИВАМ 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ СЪМ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

НЯМАМ 

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 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

НЯМАМ 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

НЯМАМ 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

МАЙКА – ЦВЕТАНКА КРЪСТЕВА ТАБАНДЖОВА – член  на ВСС 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 03.07.2009 

 

Декларатор: /п/ 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) РУМЯНА АНТОНОВА СПАСОВА-КЕЖОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) РУМЯНА АНТОНОВА СПАСОВА-КЕЖОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Член на УС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Родителско 

настоятелство „Зора” при ОДЗ №21 „Зора”, гр.София 
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 такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Член на УС на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Родителско 

настоятелство „Зора” при ОДЗ №21 „Зора”, гр.София 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Нямам 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) РУМЯНА МЕТОДИЕВА ЧЕНАЛОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвала 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Станимир Методиев Ченалов – брат, адвокат в АК Стара Загора 

Яница Събчева Събева-Ченалова – снаха, адвокат в АК Стара Загора 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) СЛАВА СЕРГИЕВА ГЬОШЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). СЛАВА СЕРГИЕВА  ГЬОШЕВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  младши съдия в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам 

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:  

нямам 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 

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  кредитора):  

нямам 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

нямам 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

- майка – Мая Сотирова Кипринска – Гьошева – член на ВСС 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 3.07.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) СТОЯН ТОДОРОВ МИХОВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  29.06.2009 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) СТОЯН ТОДОРОВ МИХОВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. съдия в Софийски градски съд 

............................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Нямам задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам такива договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Цветанка Тодорова Михова – майка, Апелативен съд Пловдив 

Стефка Тодорова Михова – сестра, Районен съд Пловдив 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 2009 г. 

 

Декларатор: 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният ДЕЛЯН ЛЮБОМИРОВ ДИЛКОВ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която, съгласно Конституцията или 

специален закон, е несъвместима с положението ми. 

 

 

 Дата:  07.10.2010 г.     Декларатор: /п/ 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 

 

Долуподписаният ДЕЛЯН ЛЮБОМИРОВ ДИЛКОВ  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не съм имал участие 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

нямам 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

нямам сключени договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

нямам 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 07.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаната Елена Димитрова Розалинова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градси съд, младши 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността „младши съдия”. 

 

 

 Дата: 07.10.2010 г.       Декларатор: /п/ 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Елена Димитрова Розалинова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд, младши съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): не 

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: не 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: нямам 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 07.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) Е.С.Ш. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: „младши съдия” в Софийски 

градски съд  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността „младши съдия”. 

 

 

 

 

 Дата:  07.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). Е.С.Ш. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: „младши съдия" в Софийски градски 

съд  

 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не; 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не; 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не; 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

не; 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: не; 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

сестра – С.С.Ш. на длъжност „младши съдия" в Окръжен съд гр. Шумен. 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 07.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА........................................ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

градски съд............................................................................................................................ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността „младши съдия”.......................................................................................... 

 

 

 Дата:  08.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Емилия Атанасова Колева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски 

съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие в търговски дружества 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

Не развивам дейност като едноличен търговец 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридическо лице с 

нестопанска цел, търговско дружество или кооперация 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм имала участие в търговски дружества 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридическо 

лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

Потребителски кредит в размер на 10 000 лева, отпуснат от „Райфайзенбанк България” 

ЕАД през 2006 г. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

Нямам сключени договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Нямам частен интерес със свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПРКИ 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 



 

 Дата: 08.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната Зорница Ангелова Езекиева 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

градски съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или 

специален закон е несъвместима с моето положение. 

 

 

 Дата:  07.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 

 

Долуподписаната Зорница Ангелова Езекиева 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 

 нямам участие в търговски дружества; 

 не развивам дейност като едноличен търговец; 

 не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността: 

 не съм имала участие в търговски дружества; 

 не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

 не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв.  

 

4. Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с 

вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения. 

 

5. Нямам частен интерес към дейността на свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

 

 

 

 Дата: 07.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) И.И.П. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

Градски Съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  06.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). И.И.П. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски Градски 

Съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):нямам 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ;не 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):не 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

нямам 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 

  

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси:нямам 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 06.10.2010 г.а  

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за 
защита на личните данни,  за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната) К.М.М. 
 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в СГС длъжност- 
„младши съдия” 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или 
специален закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо 

публична длъжност.  
 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален 

закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична 
длъжност.  

 

 
Дата: 06.10.2010г.  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.М.М. 
(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: в СГС длъжност- 
„младши съдия” 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на 
търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): 
НЯМАМ; 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се 
името и предметът на дейност):  
НЕ РАЗВИВАМ; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
НЕ СЪМ. 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на 

длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на 
търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се 
името и предметът на дейност): 
НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА; 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Била съм член на орган на управление-  
секретар на Сдружение с нестопанска цел  
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, 

както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и 
видът на поетото задължение и  кредитора):  
НЯМАМ 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в 

области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията 
ми по служба решения: 
НЯМАМ 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: 



роднина по права линия- Д.К.М.- адвокат; 
роднина по права линия- М.М.М.- адвокат; 

роднина по съребрена линия-Р.М.Г.- ръководител   направление „Правно”; 
      лице, намиращо се във фактическо съжителство- Г.Г.М.- съдружник и 

управител на ООД и управител на ЕООД.  
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 
г., декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по 
т. 2 - към 31 март 2008 г. 
 

 Дата:06.10.2010г.  

 

Декларатор: /п/ 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната):          Кирил  Георгиев  Димитров 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:   младши съдия в Софийски 

градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 
 

 

 

 

 

 Дата:  06.10.2010      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)  Кирил Георгиев Димитров 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градски 

съд 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 
 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):    Нямам участие; 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; Не развивам такава дейност; 

 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не съм управител или член на 

орган на управление или контрол на посочените 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; 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): Не съм развивал такава дейност; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   Не съм бил управител или член 

на орган на управление или контрол на посочените 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  кредитора):   

Нямам такива задължения; 

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: Нямам 

сключени договори; 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси:  Нямам частен интерес към дейността на посочените лица; 

 



 

 Дата: 06.10.2010 год. Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаната 

Виолета Стоянова Парпулова  

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

 

младши съдия в Софийски градски съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността “младши съдия”. 

 

 

 Дата:  14.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната, 

 

Виолета Стоянова Парпулова 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

младши съдия в Софийски градски съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: Нямам участие в търговски 

дружества; 

 

Не развивам дейност като едноличен търговец; 

 

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации; 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм имала участие 

в търговски дружества; 

 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

 

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;  

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв;  

 

4. Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с 

вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: 

Майка - Ивета Бориславова Парпулова - председател на Окръжен съд Пазарджик; 

Баща - Стоян Георгиев Парпулов - адвокат в Адвокатска колегия Пазарджик; 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 14.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/ 



 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаниятната А. К. А. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в Софийски градски 

съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Банка потребителски кредит 20 000 лв. 

 

 

 Дата:  14.10.10 г.      Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

Долуподписаният(ната)Йорданка Борисова Моллова ..................................................  
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:член-съдия в Софийски Градски 

съд .......................................................................................................................................  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот  съм получила банков кредит в 

размер на сумата от 16000/шестнадесет хиляди/ евро от „Сосиете Женерал Експресбанк”АД, както и че с 

Договор за жилищен кредит съм получила банков кредит от „Сосиете Женерал Експресбанк”АД в размер на 

сумата от 90 000 евро-за срок от 298 месеца, вписан в Агенцията по вписванията за 2010г. 

……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Дата:  02.11.2010г                                                                                                                                      Декларатор: 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният  ВАСИЛ КРУМОВ ПЕТРОВ 
 

 

в качеството си на лице, заемащо длъжността младши съдия в Софийския градски съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

не заемам друга длъжност, нито извършвам дейност, която съгласно Конституцията или 

специален закон е несъвместима с положението ми на младши съдия в Софийския 

градски съд. 

 

 Дата:  08.11.2010 г.      Декларатор:  



 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Васил Крумов Петров 

 

в качеството си на лице, заемащо длъжността младши съдия в Софийския градски съд 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

 

нямам участие в търговски дружества;  

не развивам дейност като едноличен търговец; 

не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации; 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността 

 

не съм имал участие в търговски дружества; 

не съм развивал дейност като едноличен търговец; 

не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5000 лв. 

 

4. Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с 

вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения. 

 

5. Нямам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, 

т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 

на интереси 

 

 

 Дата: 08.11.2010 г. 

 

Декларатор: 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 

     Долуподписаната МОНИКА ПЛАМЕНОВА ДОБРИНОЕА,  

 

в качеството ми на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

градски съд,  

 

                                                         ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

- имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търгвското 

дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

- развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 

Не развивам такава дейност 

- съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

Не 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

- имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се имрто на търговското 

дружество): 

Не съм имала участие 

- развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 

Не съм развивала такава дейност 

- бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

Не 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към 

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора): 

Нямам 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: 

Нямам сключени договори 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на на 

§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси: 

Нямам  

 

 

 

Дата: 08.10.2010 г.                                                                         Декларатор:  



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ – по чл. 12, т. 1 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгкасно чл. 17, ал. 2, при спазване на Закона за защита на личните  

данни, за обявяване в Интернет) 

 

 

Долуподписаната МОНИКА ПЛАМЕНОВА ДОБРИНОВА: 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски градки 

съд  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността „младши съдия”. 

 

 

 

 

Дата: 08.10.2010 г.                                                                         Декларатор:  

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Александър Емилов Ангелов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Софийски градски съд – младши 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или 

специален закон е несъвместима с моето положение. 

 

 

 Дата:  08.11.2010 г.     Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: „младши съдия” в Софийски 

градски съд 
 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност или извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или Закона за съдебната власт е несъвместима с 

длъжността „младши съдия”. 

 

 

 Дата:  07.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: „младши съдия” в Софийски градски 

съд 

 
                                                    (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не; 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не; 

 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не; 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не; 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не; 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): не; 

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: не; 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: нямам 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 07.10.2010 г. 

 

Декларатор:/п/ 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) А.Е.А. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 

Нямам участие 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

Не развивам такава дейност 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямам участие 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

Не съм участвал 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

Не съм развивал такава дейност 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 

3. Имам следните задължения 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): 

Нямам 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 



313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 18.10.2010 г. 

 

Декларатор: /п/В.П. 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) ...Десислав Светославов Любомиров............................................ 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ....съдия в Софийски градски съд 

…………………………….......................................................................................................... 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

....съм сключил договор за жилищен кредит с Емпорики Банк-България ЕАД за сумата от 

90 000 евро и  договори за потребителски кредити със СИБАНК ЕАД за сумата от 30 000 

лева и за сумата от 10 000 лева........................................................................................... 

 

 

 Дата:21.06.2011г.        Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната  МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА - ИТОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

 Дата:  26.01.2012 г.      Декларатор: 

 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната МИЛКА ЗДРАВКОВА ВАРНОВА - ИТОВА 

 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам. 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 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  кредитора):  

хххх към СИБАНК – потребителски кредит, кредитна карта към ПИБанк. 

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: нямам. 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 26.01.2012 г. 

 

Декларатор:  

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната  МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

 Дата:  26.01.2012 г.      Декларатор: 

 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната МАРИЯ ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА 

 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам. 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: заместник председател на 

Управителния съвет на Клуб „Сорооптимист София – Илина”. 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

към ВСК – ВКС хххх лв. 

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: нямам. 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 26.01.2012 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната  ЕЛКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

 Дата:  26.01.2012 г.      Декларатор: 

 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната ЕЛКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА 

 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): акции в „ХХХХХ” 

 

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 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): 

акции в „ХХХХХ” 
 

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  кредитора):  

хххх лв. в ххх;            хххх лв. в ххх и               ххххх лв. в хххх. 

 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 

 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: Владо Иванов Пенчев – син, адвокат. 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 26.01.2012 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните 

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният    Александър Емилов Ангелов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

младши съдия в Софийски градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Съм сключил договор за заем с „МКБ Юнионбанк” АД за сумата ..... евро. 

 

 

 

Дата: 24.04.2012 г.      Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) Зорница Ангелова Езекиева  

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

градски съд 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам задължение към кредитна институция над 5000лева, както следва : сключен с 

банка „ДСК” АД договор за потребителски кредит. 

 

 Дата:        Декларатор: 

24.07.2012 г. 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната А. К. А. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

На 21.09.2012 г. съм сключила окончателен договор като купувач  за ½ ид.част от 

апартамент в гр.София със ЗП 98,50 кв.м. в груб строеж от П. М. М. и Й. Ц. М. при цена 

за ½ ид.част в размер на ХХХХХХ лв. /левова равностойност на ХХХХХХ евро/. 

 

 Дата:        Декларатор: /п/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от Закона за  

предотвратяване и установяване  

на конфликт на интереси 

 

 

 

 

Долуподписаната КОСТАДИНКА АТАНАСОВА НАУМОВА 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СОФИЙСКИ 

ГРАДСКИ СЪД, съдия 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно 

Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми на 

лице, заемащо публична длъжност. 

 

Дата: 03.10.2012 г.       

 

Декларатор: 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната КОСТАДИНКА АТАНАСОВА НАУМОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, 

съдия 

 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

не; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не; 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора): 

нямам 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

нямам.  

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси: нямам. 

 

 

 Дата: 03.10.2012 г. 

 

Декларатор: 

 



Декларация по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от 

Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за 

предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси 

Подписаният/ната Мария Иванова Райкинска 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в СГС 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон 
е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

II. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 

от 

Наказателния кодекс. ', 

 

Дата: 02.11.2012 г. Декларатор: 



Приложение КЪМ ЧЛ. 

12, Т. 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 
от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси 
(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) 

Долуподписаната, Мария Иванова Райкинска 
(трите имена) в 

качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
 
съдия в СГС 

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: 

Член на УС на Кооперация „Юнита”, ЕИК 119020181, освободена през май 2012 г. 



Приложение 

към чл. 12, т. 2 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и 
кредитора): НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към дейността 
на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: НЕ 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

Дата: 02.11.2012 Декларатор: 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5  от  

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Е. Е. М 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в СГС 

 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален 

закон е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност 

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  02.11.2012 г.      Декларатор: 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

                                       ( Изм. – ДВ , бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) 

 

Долуподписаният(ната) Е. Е.М. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ............................................................... 

Съдия в СГС 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): 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:  

............................................................................................................................................................. 

...............До 2009 г.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

............................ипотечен кредит Пиреос България АД хххххх  евро остатък …...................... 

............................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

.........................................................................не................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси: 

............................................................................не................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 02.11.2012 г. 

 

Декларатор: 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният(ната) Емилия Атанасова Колева  …………………………………….. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Софийски 

градски съд .......................................................................................... 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

С договор от 7 ноември 2012 г. е рефинансиран кредитът ми, отпуснат от „Райфайзен 

Банк” ЕАД и същият към визирания месец възлиза на общата сума от ...... лева. 

 

 

 Дата: 13.12.2012 г.       Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси 
 

 

 

Подписаната ЕЛИЗАБЕТ ЛОПЕС ПЕТРОВА - КАЛПАКЧИЕВА,  

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В СОФИЙСКИ 

ГРАДСКИ СЪД 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че  

 

 

Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от 

ЗПУКИ: 

 

Имам частен интерес към дейността на следното свързано с мен лице по 

смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси:  съпруг Калин Иванов Калпакчиев – 

член на Висшия съдебен съвет от 03.10.2012 г. 

 

 

 

 

Дата: 17.12.2012 г. Декларатор: 
 

 



      До Висшия съдебен съвет 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 3, вр.т.2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси 

 

 

Долуподписаният 

Атанас Стоилов Атанасов 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Съдия в Софийски градски съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 С решение от 23.11.2012г. на Общото събрание на Сдружението с нестопанска цел 

Съюз на съдиите в България, регистрирано по ф.д.№4940/1997г. по описа на СГС, съм 

избран за член на УС на Съюза. Промяната е вписана в регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел към СГС със съдебно решение от 05.12.2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 21.12.2012 г., гр.София   Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т.3 във връзка с чл.12, т. 2 във връзка с чл. 14 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси 

 

Долуподписаната 

Велина Светлозарова Пейчинова 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

член-съдия в Софийски градски съд 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Към настоящия момент е налице промяна в обстоятелствата по 

т.3 на подадена на 21.01.2009г. декларация по чл.12, т.2 във връзка 

с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси в следния смисъл: 

Декларираните в декларация от 21.01.2009г. задължения към 

финансови институции, както следва: договор за кредит, сключен 

на 23.06.2004г. със „СЖ Експресбанк” АД, клон София в размер на 

............. лв. и договор за лизинг № ................./25.06.2008г., сключен 

между съпруга ми Ташко Веселинов Ташев и „И Еф Джи Ауто 

Лизинг” ЕООД, с ЕИК ..................; са погасени изцяло поради 

плащане. 

Към настоящия момент имам следното задължение към 

финансова институция, както следва: 

Сключен договор за банков кредит № ................./27.09.2010г. 

със „Сибанк” АД в размер на ........... евро, който е обезпечен с 

учредена договорна ипотека с акт № ...,  

том ..., дело ...../01.10.2010 г. на Служба по вписванията  

към Агенция по вписванията-гр.София, върху недвижим имот, 

собственост на трети лица – родителите ми. 

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося 

наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

гр.София 

 

07.02.1013г.    Декларатор 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

По чл.12 т.3 вр.чл.12 т.2 вр.чл.15 от Закона за установяване и предотвратяване на 

конфликт на интереси 

 

 

 Подписаната, Даниела Ангелова Маринова-Марчева, ЕГН ........................., в 

качеството си на лице, заемащо публична длъжност- съдия в СГС, 

 

 

 ДЕКЛАРИРАМ че: 

 

 Към настоящия момент е налице промяна в обстоятелствата, декларирани по 

реда на чл.12 т.2 от ЗУПКИ, касаеща възникването на задължение към финансова 

институция на основание договор за ипотечен кредит от 18.06.2009г., сключен между 

„БАНКА ДСК”ЕАД като кредитодател от една страна, и Даниела Ангелова Маринова- 

Марчева и Мирго Георгиев Марчев като кредитополучатели от друга страна, на 

стойност ........... евро, със срок на изплащане 360 месеца (30 години). Банковият кредит 

е предоставен за придобиване на жилище в гр.София. 

Паричното задължение е декларирано пред Сметна палата в подадената за 2009г. 

декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 

държавни длъжности. 

 

 

 

 

06.02.2013г.     Декларатор: 

 


