
  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). 

ОЛГА КИРИЛОВА СТОЯНОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, Съдебен администратор 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 избирането /назначаването ми на длъжността не съм 

имала участие в търговски дружества 

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

на дейност): 

Не съм развивала дейност като едноличен търговец 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

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

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

кредитора): 

Нямам кредитни задължения към финансови институции 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 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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: 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)      МИГЛЕНА ДУШКОВА НАЙДЕНОВА 

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

Административен съд град Пловдив, секретар – протоколист. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 дванадесет месеца преди назначаването 

ми на длъжност. 

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

на дейност):               Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:               Не съм била управител или 

член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации. 

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

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

кредитора):     Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица на стойност над 5000 лв. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):         Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията  при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:        Няма свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо): 

       Няма информация за частен интерес, която следва да посоча. 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 19.01.2009 г., град Пловдив 

  

Декларатор: /п/ 



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и 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  СЪБИНА КАЛИНОВА СТОЙКОВА 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – гр. Пловдив 

съдебен секретар – протоколист. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  Не участвам 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 участвам  в  управление или 

контрол в 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 участвала 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 участвала   в  управление или контрол в търговски дружества или кооперации. 

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

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

кредитора): 

 34000 /тридесет и четири хиляди лева/– РАЙФАЙЗЕН БАНК  /БЪЛГАРИЯ/ЕАД – 

потребителски кредит. 

  10000 /десет хиляди лева/ - “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА- 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 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: Нямам 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: 19.01.2009 година 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  

  



  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

  
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Административен 

съд гр. Пловдив 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  Нямам участие 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 управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

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

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

       Не съм имала участие в търговски дружества дванадесет месеца преди назначаването ми 

на длъжност. 

 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 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): 

12500 лева - УниКредит Булбанк 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: 

     Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 

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

възникване на конфликт на интереси. 

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

необходимо): 

      Няма информация за частен интерес, която да посоча. 

 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) К.С.К. 

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

съд - Пловдив 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):     Нямам участие в търговски дружества. 

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

дейност):        Не развивам дейност като 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 имала участие в търговски дружества дванадесет месеца преди назначаването ми 

на длъжност. 

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 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, 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 лица с мен по смисъла на § 1, т. 1 

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо):   Няма информация за частен интерес, която да посоча. 

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). РУМЯНА ЙОРДАНОВА АГАЛАРЕВА 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдебен секретар – протоколист, 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ. 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):    Не участвам 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. 

2. Дванадесет 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. 

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

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

кредитора): 10000 лв. потребителски заем от “УниКредит Булбанк” и 6000 лв. “Обединена 

Българка 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. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:   Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 

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 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 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА АТАНАСОВА 

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

ПЛОВДИВ, КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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: 

  

Декларатор: /п/ 

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и 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 Анастасия Христова Христева 
  

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност съдебен секретар – протоколист в 

Административен съд Пловдив 

  

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността нямам участие в търговски 

дружества. 

  

Не развивам дейност като едноличен търговец. 

  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

  

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

имала участие в търговски дружества. 

  

Не 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 потребителски кредит в Райфайзенбанк  на стойност 6000 лв. 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба. 

  

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

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

възникване на конфликт на интереси. 

  

6. Не разполагам с друга информация за частен интерес. 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната)  ЖАСМИНА ИВАНЧЕВА ЙОЗОВА 

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

АДМИНИСТРАТИЕН СЪД ПЛОВДИВ -КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

имам участие в следните търговски дружества      НЕ 

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

развивам дейност като едноличен търговец в следните области     НЕ   

(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 

 НЕ 

 (посочва се името на търговското дружество): 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области 

 НЕ 

 (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: 

 НЕ 

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

лица, на стойност над 5000 лв. 

20 000 лв към Банка ДСК 

 (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 

НЕ 

 (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: 

НЕ 

6. Друга информация за частен интерес 

НЕ 

 (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо): 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 19.01.2009 

  

  

Декларатор: /п/ 

  

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на 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 СЕРГЕЕВНА КЕРЦАДОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-

гр.Пловдив, съдебен архивар  
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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:  21.01.2009г. 

  

Декларатор: /п/ Г.Керцадова 



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ЕЛЕНА СТАНИЛОВА МУРДЖЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-

гр.ПЛОВДИВ, ДЕЛОВОДИТЕЛ-КУРИЕР 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: деловодител-куриер 

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):     10000 лв. – 2008 г. “Уникредит-Булбанк”-Пловдив 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):     НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:   НЕ 

  

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

необходимо):  НЕ 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 21.01.2009г. 

  

Декларатор: /п/   Е.Мурджева 

  

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). СТАНКА ИВАНОВА ТОНКОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд-Пловдив, 

съдебен статистик 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

                                                  НЕ 

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

дейност): ;                                  НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

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

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

                                                  НЕ 

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

на дейност): 

                                                   НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

                                                    НЕ 

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

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

кредитора): 

                                                   Нямам 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):                                   НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: 

                                                  Няма 

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

необходимо): 

                                                  Няма 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 19.01.2009 г. 

  

Декларатор: /п/ Станка Тонкова 



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). Благовеста Иванова Каракашева 

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

протоколист        Административен съд гр. Пловдив 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):       Нямам участие в търговски дружества. 

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

дейност): ; Не развивам дейност като едноличен търговец 

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

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

орган на управление или контрол. 

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

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

      Не съм имала участие в търговски дружества. 

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

на дейност):       Не съм развивала дейност като 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, на търговски 

дружества или кооперации. 

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

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

кредитора):         Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към 

други лица. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):          Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:           Няма  свързани с мен лица по смисъла на § 1, 

т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо): 

            Нямам друга информация за частен интерес. 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 

  

Декларатор: /п/ 

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаната Ваня Николова Маркова 
  

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител в 

Административен съд - Пловдив 

  

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

Не съм участвала в търговски дружества 

  

Не развивам дейност като едноличен 

  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

  

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

 не съм имала участие в търговски дружества 

  

Не съм развивала дейност като едноличен търговец 

  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации 

  

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

лица, на стойност над 5000 лв. Договорна ипотека към Банка “ДСК”ЕАДФЦ Пловдив на 

стойност 52000лв 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба 

  

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

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

възникване на конфликт на интереси 

  

6. Друга информация за частен интерес не разполагам 

  

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)    ГЕРГАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд – Пловдив, 

съдебен секретар – протоколист. 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 дванадесет месеца преди назначаването ми 

на длъжност. 

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

на дейност):           Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:           Не съм била управител или 

член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации. 

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

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

кредитора):           Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към 

други лица на стойност над 5000 лв. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):           Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:       Няма свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо):          Няма информация за частен интерес, която следва да посоча. 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 19.01.2009 г., гр. Пловдив 

  

Декларатор: /п/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната).  ЮЛИЯ СЛАВЧЕВА ДОНЧЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  КОИДФ /компютърен оператор 

изпълняващ деловодни функции/ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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):   

От 17.03.2006 г- потребителски кредит към Банка ДСК ЕАД за 7000 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: НЯМАМ 

  

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

необходимо): 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 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)      ПОЛИНА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА 

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

Административен съд град Пловдив, секретар – протоколист. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 дванадесет месеца преди назначаването 

ми на длъжност. 

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

на дейност):              Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

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

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

кредитора):            Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към 

други лица на стойност над 5000 лв. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):        Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията  при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:       Няма свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо):       Няма информация за частен интерес, която следва да посоча. 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 20.01.2009 г., град Пловдив 

  

Декларатор: /п/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната)      ВЕСЕЛИНКА ТАНЧЕВА ЕЛКИНА 

(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд град Пловдив, 

секретар – протоколист. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 дванадесет месеца преди назначаването 

ми на длъжност. 

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

на дейност):              Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:               Не съм била управител или 

член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации. 

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

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

кредитора):            Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към 

други лица на стойност над 5000 лв. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):        Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията  при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:       Няма свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо):       Няма информация за частен интерес, която следва да посоча. 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 20.01.2009 г., град Пловдив 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
Долуподписаният(ната). 

МАРИНА АНГЕЛОВА ЧИРАКОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  секретар-протоколист 

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):НЯМАМ УЧАСТИЕ В НИКАКВО ТЪРГОВСКО 

ДРУЖЕСТВО 

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

дейност): ; НЕ РАЗВИВАМ НИКАКВА 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 НИТО УПРАВИТЕЛ, 

НИТО ЧЛЕН НА КАКЪВТО И ДА Е ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ДРУЖЕСТВО 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 НИКАКВИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

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

на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА НИКАКВА 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 НИКАКЪВ 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): ИЗТЕГЛИЛА СЪМ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2008 

ГОДИНА В РАЗМЕР НА 15900 /петнадесет хиляди и деветстотин/ лева ЗА СРОК ОТ 48 

МЕСЕЦА от БАНКА УНИКРЕДИТ – ПЛОВДИВ, КЛОН “БАТЕНБЕРГ”. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА СВЪРЗАНИ С МЕН ЛИЦА . 

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

необходимо): НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 
 Дата: 20 януари 2009 г. Декларатор: /п/ Марина Чиракова 

  

  

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на 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 ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА 

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

Административен съд град Пловдив, секретар – протоколист. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 дванадесет месеца преди назначаването 

ми на длъжност. 

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

на дейност):              Не съм развивала дейност като едноличен търговец. 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:               Не съм била управител или 

член на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 

дружества или кооперации. 

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

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

кредитора):          Имам  потребителски кредит в размер на 10 000 лева от УниКредит Банк – 

клон Пловдив. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):        Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 

биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията  при изпълнение на 

правомощията и задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:       Няма свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

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

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

необходимо):       Няма информация за частен интерес, която следва да посоча. 

  

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 19.01.2009 г., град Пловдив 

  

Декларатор: /п/ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на 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  Костадинова  Колева 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд- Пловдив-

КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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):  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: 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). Пепа Александрова Икономова 
(трите имена) 

Административен съд-Пловдив;Съдебен деловодител 

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

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):не 

  

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

дейност): ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

  

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

на дейност):не 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

кредитора): не 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): не 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:не 

  

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

необходимо):не 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 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). СТАНИСЛАВ РОСЕНОВ КЪЛЕВ 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ПРИЗОВКАР, АДМИНИСТРАТИВЕН 

СЪД – ПЛОВДИВ. 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Не участвам 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. 

2. Дванадесет 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(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

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

орган на управление или контрол на юридически лица. 

3. Имам следните задължения към кредитни или 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 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: Нямам свързани с мен лица по смисъла на § 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 друга информация за частен интерес. 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 20.01.2009 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  
  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният                            Евгений Христев Манев 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

Административен Съд – Пловдив, призовкар 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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 Настоятелството на Народно Читалище “Иван Вазов” – кв.Коматево, гр.Пловдив 

2. Дванадесет 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 Настоятелството на Народно Читалище “Иван Вазов” – кв.Коматево, гр.Пловдив 

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

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

кредитора):  не 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): не 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: не 

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

необходимо): 

не 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата:  20.01.2009 г. 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  
J 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). Тончо Кирилов Кирилов 
(трите имена) 

  

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

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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: 20.01.2009 

  

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). Милена Симеонова Панайотова 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд-

Пловдив,длъжност-съдебен деловодител 

 изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ 

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

дейност): ;НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

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

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

на дейност):НЕ 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:НЕ 

  

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

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

кредитора): ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ОТ РАЙФЙЗЕНБАНК НА СТОЙНОСТ -17000 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

  

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:НЕ 

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

необходимо):НЕ 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 20.01.2009 

  

Декларатор: /п/ 

 

 

  

  



 

 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ДАСКАЛОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Деловодител в Административен съд-

Пловдив 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето) 
  

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): 

  

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: 

                                                        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): 

                                   6 500 лв.(потребителски кредит) в Банка ДСК АД 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):                                         НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: 

                                                       НЯМА 

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

необходимо):                                    НЯМА 

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

313 от Наказателния кодекс. 



  

 Дата: 20.01.2009 

  

Декларатор: /п/В.Даскалова 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). Величка Стоянова Паунова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Пловдив 

деловодител 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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: 20.01.2009 

  

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) 

 Добринка Симеонова Трънгалова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

Административен съд – град Пловдив, КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:   

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

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

съм имала участие в търговски дружества 

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

предметът на дейност): 

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

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

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

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

кредитора): паричен кредит към банкова институция 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):  Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха 

се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА 

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

необходимо): 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
    



 Дата: 20.01.2009 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). Галина Йорданова Топалова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд – 

Пловдив    КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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: 20.01.2009г. Декларатор: /п/ 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). Стоянка Димитрова Параскова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд – 

Пловдив  КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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): ДА -  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: 20.01.2009г. 

  

Декларатор: /п/ 

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната)     НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА ДУРДАНОВА. 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – 

ПЛОВДИВ, АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам участие 

  

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

дейност): ; не развивам дейност 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

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

на дейност): не 

  

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

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

  

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

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

кредитора): потребителски кредит от УниКредит Булбанк 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):  нямам 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: няма 

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

необходимо): няма 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 22. 01. 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). Емил Минков Габровски 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд-. 

Пловдив    управител сгради/домакин 

  
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

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

дейност): ; не развивам 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

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

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

                              не съм имал 

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

на дейност):          не съм развивал 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

                                    не съм бил 

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

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

кредитора): 

                                         нямам 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност):          нямам 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: няма такива 

  

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

необходимо): няма такава 

  

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) ГАНКА ГЕОРГИЕВА МАЛИНОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ПЛОВДИВ - КОИДФ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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): SG ЕКСПРЕСБАНК 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: НЯМАМ 

  

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

необходимо): 

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). ДИМИТЪР ИВАНОВ ИНДОВ 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-

гр.Пловдив,призовкар 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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. 

  

Декларатор: /п/   Д.ИНДОВ 



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ВЕСЕЛКА ВАСИЛЕВА ДАФОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-

гр.ПЛОВДИВ,ПРИЗОВКАР 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):     НЕ 

  

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

дейност): ;                                                           НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

                                                                           НЕ 

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

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

                                                                           НЕ 

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

на дейност): 

                                                                           НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

                                                                           НЕ 

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

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

кредитора):      ЖИЛИЩЕН ЗАЕМ  КЪМ БАНКА ДСК-28000 евро,от октомври м-ц 2009г. 

  

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

оказали облагодетелствани 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. 

  

Декларатор: /п/ В.Дафова 



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). Костадинка Николова Рангелова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Съдебен секретар - протоколист 
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): ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

  

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

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

  

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

  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

  

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

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

кредитора): - 10000 лв. потребителски кредит към “Уникредит Булбанк” 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: 

  

6. Не разполагам с 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). ВЕСЕЛА КИРИЛОВА ГРОЗЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд – Пловдив 

Младши специалист - счетоводител 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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):  НЕ 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: НЕ 

  

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

необходимо): НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 г. 

  

Декларатор: /п/ 

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ИЛЗА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ПЛОВДИВ   -  КОИДФ 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  НЕ 

  

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

дейност): ; НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

  

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

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

  

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

на дейност):НЕ 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

  

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

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

кредитора):  РАЙФАЙЗЕНБАНК 

  

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са:НЕ 

  

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

необходимо):НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 27.01.2009 

  

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).  Иван Стоянов Стоянов 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
  
                                            системен администратор.в Административен съд - Пловдив 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 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): 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: 26.01.2009 

  

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). Даниела Христова Пещерска 
(трите имена) 

  

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

Административен съд Пловдив 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): - не 

  

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

дейност):  - не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - не 

  

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

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

 - не 

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

на дейност): - не 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - не 

  

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

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

кредитора):  - задълженията ми към банкови и финансови институции не водят до конфликт на 

интереси по смисъла на закона 

  

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

оказали облагодетелствани 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 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:   

Декларатор: /п/ 



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
  

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
  
Долуподписаният(ната). ДИМИТЪР АНТОНОВ ДИМИТРОВ 

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

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. Пловдив. 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ УЧАСТИЕ 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 КОНТРОЛЕН ОРГАН НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ. 

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

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

НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

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

на дейност) НЕ СЪМ 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 НА 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ 

КООПЕРАЦИИ. 

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

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

кредитора): 

НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, КАКТО И 

КЪМ ДРУГИ ЛИЦА НА СТОЙНОСТ НАД 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. 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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: 13.10.2010г.   

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). Мария Иванова Костадинова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдебен помощник в 

Административен съд – гр. Пловдив 
изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

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

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

дейност): не ; 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 
  
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

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

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

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): 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: 13.10.2010г. Декларатор: /п/ 

  



 


