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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград;
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): Не съм имала участие в търговски дружества
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): Не съм развивала дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  Не съм била 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
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):  кредитно задължение към Банка ДСК, клон Благоевград
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха  се  оказали  облагодетелствани  от  актовете  или  действията  при  изпълнение  на
правомощията и задълженията ми по служба
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: Няма такива лица
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): Няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
 Дата: 26.01.2009г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Емилия Николова Георгиева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Административен съд - Благоевград, главен счетоводител-бюджетен

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото или акционерното участие на лицето):нямам участия в търговски дружества;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  не  съм управител  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):
Нямам  участия  в  търговски  дружества  12  месеца  преди  назначаването  ми  на  тази
длъжност;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност):не развивам 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 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): Сибанк АД Благоевград, Райфайзенбанк – Благоевград.
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани 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):нямам

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

 Дата:26.01.2009г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната): Маргарита Найденова Шопова – Николова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград –
Младши специалист касиер 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото или акционерното участие на лицето):Нямам такова участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): ;не  развивам такава  дейност.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  Не  съм управител  или  член   на
горепосочените  
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не съм имала такова участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност):Не съм имала такава дейност
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не съм била управител или член  на
горепосочените
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): Нямам такива задължения
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): нямам такива договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: Няма такива
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): Няма такава
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). М. С. Т.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: системен-мрежови администратор в
Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.  Към  датата  на  избирането  /назначаването  ми  на  длъжността: системен-мрежови
администратор имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество  и дяловото или акционерното участие  на  лицето):  не съм имал участие в търговски
дружества;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не съм развивал 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 бил управител  или член на
орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски
дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността 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;
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): нямам сключени такива договори;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица, които да са свързани с мен по
смисъла  на  параграф  1,  т.  1  от  допълнителната  разпоредба  на  закона  за
предотвратяване на конфликт на интереси;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма такава информация;



Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: 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). Мила Василева Георгиева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  „Съдебен статистик” при
Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

Нямам

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

Не развивам

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

Не съм

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

Не съм имала

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

Не съм развивала

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

Не съм била управител

3. Имам следните задължения към кредитни или 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 „СИ БАНК” – Благоевград

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

Нямам

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

Нямам

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

Нямам

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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната  Г. С. Г.
(трите имена)

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото  или  акционерното  участие  на  лицето): НЕ  СЪМ  ИМАЛА  УЧАСТИЕ  В  ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  НЕ  СЪМ  БИЛА  УПРАВИТЕЛ  ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:  НЯМА СВЪРЗАНИ С МЕН ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА §1,
Т. 1 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РАЗПОРЕДБА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ
НА  КОНФЛИКТ  НА  ИНТЕРЕСИ,  ДЕЙНОСТТА  НА  КОИТО  БИ  ДОВЕЛА  ДО  ВЪЗНИКВАНЕ  НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ        
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ



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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната Гергана Иванова Вълчева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: “Компютърен оператор,
изпълняващ деловодни функции” при Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на 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 управител

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

Не съм имала

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

Не съм развивала

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

Не съм била управител

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



Нямам

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

Нямам

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

Нямам

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

Нямам

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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната Галина Димитрова Пецева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:”Компютърен оператор,
изпълняващ деловодни функции” при Административен съд – Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на 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 управител

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

Не съм имала

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

Не съм развивала

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

Не съм била

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



Нямам

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

Нямам

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

Нямам

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

Нямам

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

 Дата:  26.01.2009г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Стоимен Олег Бърдаров
(трите имена)

в качеството си на лице,  заемащо публична длъжност: компютърен оператор изпълняващ
деловодни функции в Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото или акционерното участие на лицето): няма такива
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): няма такива;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: няма такива

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

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

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

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

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

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



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). МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ФРАНГОВА
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  –
БЛАГОЕВГРАД - КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЕЛОВОДНИ ФУНКЦИИ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР
ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЕЛОВОДНИ ФУНКЦИИ
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото  или  акционерното  участие  на  лицето): НЕ  СЪМ  ИМАЛА  УЧАСТИЕ  В  ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  НЕ  СЪМ  БИЛА  УПРАВИТЕЛ  ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ЕНСТИТУЦИИ.
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА, КОИТО ДА СА СВЪРЗАНИ С
МЕН,  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): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ.



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

 Дата: 26.01.2009 Г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната   ВЕЛИЧКА ТРУШЕВА ВАСИЛЕВА 
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: В  АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  –
БЛАГОЕВГРАД - КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЕЛОВОДНИ ФУНКЦИИ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
БЛАГОЕВГРАД имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество  и  дяловото  или  акционерното  участие  на  лицето): НЕ  СЪМ  ИМАЛА  УЧАСТИЕ  В
ТЪРГОВСКИ  ДРУЖЕСТВА развивам дейност  като  едноличен  търговец  в  следните  области
(посочва  се  името  и  предметът  на  дейност): НЕ  СЪМ  РАЗВИВАЛА  ДЕЙНОС  КАТО ЕДНОЛИЧЕН
ТЪРГОВЕЦ съм  управител  или  член  на  орган  на  управление  или  контрол  на  следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА
УПРАВИТЕЛ  ИЛИ  ОРГАН  НА  УПРАВЛЕНИЕ,  ИЛИ  КОНТРОЛ  НА  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА  С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАРА ДЕЙНОСТИ 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, НЪРГОВСКИ 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 ЗАДЪЛЖЕНИЕ КЪМ КРЕДИТИ ИЛИ ФИНАНСОФИ ИНСТИТУЦИИ
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМАМ ТАКИВА ЛИЦА, КОИТО ДА СА СВЪРЗАНИ С МЕН,
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): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ

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



 Дата: 26.01.2009г. Декларатор: /                 /



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната    Ю. С. Г.
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  –
БЛАГОЕВГРАД, 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): НЕ  СЪМ  ИМАЛА  УЧАСТИЕ  В  ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  НЕ  СЪМ  БИЛА  УПРАВИТЕЛ  ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора):потребителски  Банка ДСК 
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА, КОИТО ДА СА СВЪРЗАНИ С
МЕН,  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): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ
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). ВЕЛКА МЕТОДИЕВА МАРЯНОВА
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  –
БЛАГОЕВГРАД – КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР, ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЕЛОВОДНИ ФУНКЦИИ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР
ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЕЛОВОДНИ ФУНКЦИИ
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото  или  акционерното  участие  на  лицето): НЕ  СЪМ   ИМАЛА  УЧАСТИЕ  В  ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества  или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ
ЧЛЕН  НА  ОРГАН  НА  УПРАВЛЕНИЕ,  ИЛИ  КОНТРОЛ  НА  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА  С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ
ЧЛЕН  НА  ОРГАН  НА  УПРАВЛЕНИЕ,  ИЛИ  КОНТРОЛ  НА  ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА  С
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): НЯМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНАСОВИ ИНСТИТУЦИИ.
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА, КОИТО ДА СА СВЪРЗАНИ С
МЕН,  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): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ.



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 Л. В. Л. 

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград
– 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): НЕ  СЪМ  ИМАЛ  УЧАСТИЕ  В  ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): ; НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ 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 БИЛ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН
НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ;
ПРЕДСЕДАТЕЛ  СЪМ  НА  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЯ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ
„БЛАГОЕВГРАД  –  МЛАДЕЖ  –  БЪДЕЩЕ”;,като  функциите  на  Председател  изпълнява  К.Ц.
упълномощен от по – рано.
2. Дванадесет 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 ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЯ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ  „БЛАГОЕВГРАД  –
МЛАДЕЖ – БЪДЕЩЕ”;, като функциите на председател изпълнява К.Ц. от по - рано

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): Кредитно задължение към „Юробанк и Еф Джи – България” АД
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА, КОИТО ДА СА СВЪРЗАНИ С
МЕН,  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): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.



313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната    Б. Г. Т.
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД  –
БЛАГОЕВГРАД, 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): НЕ  СЪМ  ИМАЛА  УЧАСТИЕ  В  ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  НЕ  СЪМ  БИЛА  УПРАВИТЕЛ  ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ
ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ, ИЛИ КОНТРОЛ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ИЛИ КООПЕРАЦИИ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): Да – ипотечен кредит от БПБ
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ТАКИВА ДОГОВОРИ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА, КОИТО ДА СА СВЪРЗАНИ С
МЕН,  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): НЯМА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ
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) Гергана Стоянова Батева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград -
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;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): Не;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): Не;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): Нямам;
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): Нямам;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: Не;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): Нямам.

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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). 
Елена Христова Филипова

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Административен съд – Благоевград, съдебен секретар-протоколист

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

нямам участие

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

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

не съм управител или член на орган на управление

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

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

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):    нямам задължения

4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност):                                  нямам сключени такива договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):                                                     няма такава
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.



Дата: 26.01.2009 г.                                              Декларатор: /п/  Елена Филипова



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Малинка Димитрова Янева-Кирова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград,
длъжност „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.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): - нямам.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - 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): кредитно задължение към Банка „ДСК” – Благоевград.
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани 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: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/ М.Янева-Кирова.



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

Закона за предотвратяване и 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                    Венцислава Руменова Ангелова 
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд – Благоевград, 
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;
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): 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/ Венцислава Ангелова



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Олег Бойков Мазнев
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград 
Съдебен секретар - протоклист

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

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

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

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

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

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

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

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



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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: 



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

Закона за предотвратяване и 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: Катя Димитрова Тренева

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Административен съд – Благоевград,
„Съдебен секретар-протоколист ”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
нямам участие  в  никакви 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 не съм:
 имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

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

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): Потребителки кредит към Банка ДСК

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

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



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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/ Катя Тренева



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

Закона за предотвратяване и 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 И. К. Г. 
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград,
„Съдебен секретар-протоколист” в 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие  в  следните търговски дружества  (посочва  се  името на  търговското  дружество  и
дяловото или акционерното участие на лицето): Имах участие във фирма „КОРЕКТ-СПЕД”ООД –
50%.
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: 
- Бях управител на фирма „КОРЕКТ-СПЕД”ООД 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
- Съм имала участие във фирма „КОРЕКТ-СПЕД”ООД 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност):
- Не 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
- Била съм управител на фирма „КОРЕКТ-СПЕД”ООД
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): 
- Не
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): 
- Не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:
- Нямам такива
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за



необходимо):- Нямам

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

 Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната: Емилия Кирилова Кирова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд-Благоевград,
съдебен секретар-протоколист

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

Нямам участие в  никакви 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 не съм:
 имала участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

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

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): Съкредитор по ипотечен кредит към Банка „ДСК”. 

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

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

Няма 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: 26.01.2009 год. Декларатор: /п/ Емилия Кирова



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

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

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.  Към  датата  на  избирането  /назначаването  ми  на  длъжността: призовкар  в
Административен  съд  –  Благоевград имам  участие  в  следните  търговски  дружества
(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не съм
имала участие в търговски гружества;
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;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): потребителски заем от банка ДСК;
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица, които да са свързани с мен по
смисъла  на  параграф  1,  т.  1  от  допълнителната  разпоредба  на  закона  за
предотвратяване на конфликт на интереси;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма;
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.



313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 26.01.2009 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). С. Л. К.
(трите имена)

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.  Към  датата  на  избирането  /назначаването  ми  на  длъжността: призовкар  в
Административен  съд  –  Благоевград имам  участие  в  следните  търговски  дружества
(посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): не съм
имала участие в търговски гружества;
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;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): потребителски заем от банка ДСК;
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): нямам сключени договори с ЕТ или юридически лица;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица, които да са свързани с мен по
смисъла  на  параграф  1,  т.  1  от  допълнителната  разпоредба  на  закона  за
предотвратяване на конфликт на интереси;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма;



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

 Дата: 26.01.2006 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната. Росица Славчева Стоянова 
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: Административен  съд  –  гр.
Благоевград,  длъжност : 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
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): ;НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото задължение  и  данни  за
кредитора): НЯМАМ
4.  Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически  лица,  които  биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност):  НЯМАМ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:
НЯМАМ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):
НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.



313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 24.04.2009 г. Декларатор: /п/ Росица Стоянова



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска
(трите имена)

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

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Имам ипотечен кредит в размер над 5000 лв. от “Уникредит Булбанк”, клон 
Благоевград, считано от 03.04.2009 година.

 Дата: 10.04.2009г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Юлия Стоянова Гочева
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  компютърен  оператор  с
деловодни функции.в Административен съд Благоевград.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

На 21.05.2009г. съм подписала договор за   ипотечен кредит над 5000 лв. с  Банка Д С К
клон Благоевград 

 Дата: 28.05.2009г. Декларатор: /Юлия Гочева/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната)      Елена Христова Филипова
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:   в  Административен  съд  –
Благоевград, съдебен секретар-протоколист

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

към 30.05.2009 год. имам задължения към Банка ДСК ЕАД – гр. Благоевград на 
стойност над 5 000 лв.  

 Дата: 05.06.2009 год.                   Декларатор: /п/ Елена Филипова



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска
(трите имена)

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

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Към 27.10.2009г. погасих потребителски кредит в банка ДСК – клон Благоевград.

 Дата: 29.10.2009г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната)  ....Маргарита  Найденова  Шопова  -
Николова.........................................................................................................

(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  .в  Административен  съд  –
Благоевград – Младши специалист - касиер.......................................................
.......................................................................................................................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

.....на 19.11.2009г изтеглих кредит от Банка ДСК – Благоевград 10000.00/Десет 
хиляди/лева..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............

 Дата: 23.11.2009г Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Росица Славчева Стоянова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар – протоколист
в Административен съд – Благоевград

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Към 01.07.2010 г. изтеглих  потребителски кредит в размер на 29 500 лв. от банка ДСК  
– клон Благоевград.

 Дата: 07.07.2010г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаният(ната) Малинка Димитрова Янева-Кирова

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар-протоколист в
Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Към 07 Октомври 2010 година, изтеглих потребителски кредит от Банка ДСК клон 
Благоевград на стойност над 5000 лв.

 

 

 Дата: 08.10.2010 г.                                                  Декларатор: /п/ Малинка Кирова



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаният Л.В.Л.

(трите имена)

 

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  Компютърен  оператор,
изпълняващ  деловодни функции в Административен съд - Благоевград

 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 24.11.2010 г. изтеглих кредит от БАНКА „ДСК” – Благоевград в размер на
19000,00/деветнадесет хиляди/ лева и погасих кедитното ми задължение в ЮРО БАНК
И ЕФ ДЖИ – БЪЛГАРИЯ в размер на 13000,00 /тринадесет хиляди/ лева.

 

 

 Дата: 25.11.2010 г.                                                              Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на

конфликт на интереси

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

Подписаната  Емилия Николова Георгиева, 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  главен счетоводи-
тел в Административен съд - Благоевград

ДЕКЛАРИРАМ, че 

Към  дата 14.01.2011г. сключих договор с Банка ДСК ЕАД – клон 
гр.Благоевград за потребителски кредит в размер на 12 800 евро.

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

Дата: 18.01.2011г                                                                 Декларатор: п



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

за обявяване в Интернет)

 

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска

(трите имена)

 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Сключих договор за кредит с Банка  ДСК – ЕАД – клон Благоевград в размер на 15 000 
(петнадесет хиляди) евро, считано от 25.01.2011 година.

 

 Дата: 25.01.2011 г.                                                  Декларатор:/п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) МАРГАРИТА НАЙДЕНОВА ШОПОВА - НИКОЛОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –
БЛАГОЕВГРАД – МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ КАСИЕР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

На 21.04.2011г. изтеглих кредит от „Банка ДСК” ЕАД – Благоевград на стойност 
9780/Девет хиляди седемстотин и осемдесет / евро.

 

Дата:21.04.2011г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната)  Силвия Йорданова Ангелова
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД-
Благоевград- 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): НЕ съм имала участие в търговски дружества
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност):  НЕ съм развивала дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ съм управител или член на орган
на управление, или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или
кооперации.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ съм имала участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ съм развивала дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ съм била управител или член на
орган  на  управление,  или  контрол  на  юридически  лица  с  нестопанска  цел,  търговски
дружества или кооперации.

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

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМАМ
сключени такива договори.

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси:  НЯМА  такива  лица,  които  да  са  свързани  с  мен  по  смисъла  на  §  1,  т.  1  от
допълнителната  Разпоредба  на  Закона  за  предотвратяване  и  разкриване  на  конфликт  на
интереси.



Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.
 
Дата: 09.05.2011 Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на

конфликт на интереси

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

Подписаната  Емилия Николова Георгиева, 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  главен счетоводи-
тел в Административен съд - Благоевград

ДЕКЛАРИРАМ, че 

Към  дата 09.05.2011г. сключих договор с Банка ДСК ЕАД – клон 
гр.Благоевград за потребителски кредит в размер на 6 000 евро.

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

Дата: 12.05.2011г. Декларатор: п



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаният(ната) М. Д. Я.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар-протоколист в
Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Към 08 Юли 2011 година, изтеглих потребителски кредит от Банка ДСК клон 
Благоевград на стойност на 19000 лв.

Дата: 08.07.2011 г.                                                  Декларатор: /п/ М. Я.



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаният(ната) М. Д. Я.

(трите имена)

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар-протоколист в
Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Към 08 Юли 2011 година, погасих задължение към Банка ДСК клон Благоевград на 
стойност на 5600 лв.

Дата: 08.07.2011 г.                                                  Декларатор: /п/ М. Я.



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаният(ната)  Мила Василева Георгиева 

 

(трите имена)

 

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  Съдебен  статистик  при
Административен съд – Благоевград

 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Към 02 Септември 2011 година, погасих задължение към СиБанк клон Благоевград на 
стойност над 5000 лв.

 

 

 

 Дата: 08.09.2011 г.                                                             Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаният(ната)  Мила Василева Георгиева 

 

(трите имена)

 

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  Съдебен  статистик  при
Административен съд – Благоевград

 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Към 02 Септември 2011 година, изтеглих потребителски кредит от Банка ДСК клон 
Благоевград на стойност над 5000 лв.

 

 

 

 Дата: 08.09.2011 г.                                                             Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

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

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  Административен  съд  –
Благоевград, длъжност - „секретар-протоколист” ..........................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

на 05.12.2011 г. погасих кредит  в размер на 19 000 лв. към „Банка ДСК” ЕАД – 
Благоевград.

На 05.12.2011 г. изтеглих кредит от „Банка ДСК” ЕАД – Благоевград в размер на 24 000
лв.

 

 Дата: 05.12.2011 г. Декларатор: /п/ М.К.



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаната И. К. Г.

(трите имена)

 

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност  „съдебен  секретар”  в
Административен съд гр. Благоевград

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 20.01.2012 г. сключих договор за кредит с Банка ДСК – ЕАД – клон Благоевград над
5 000 пет хиляди лева.

 

 

 

 

 Дата: 20.01.2012 г                                                                            Декларатор: /п/

 



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

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

 

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  „съдебен  секретар”  в
Административен съд – Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

На 09.05.2012 г. погасих кредит от Банка „ДСК” ЕАД, клон Благоевград на стойност 
над 5 хил. лв. 

 

На 09.05.2012 г. сключих договор за кредит от Банка „ДСК” ЕАД, клон Благоевград за 
сумата от 15 хил. евро.

 

 Дата: 09.05.2012 г.                                                                           Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният Л.В.Л.
(трите имена)

в  качеството  си  на  лице,  заемащо  публична  длъжност:  Завеждащ служба  „Съдебно
деловодство” в Административен съд - Благоевград

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

На  16.06.2012  г.  изтеглих  кредит  от  Банка  ДСК  –  Благоевград  в  размер  на
24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева и погасих кредитното ми задължение в размер
на 19 000 /деветнадесет хиляди/ лева към Банка ДСК – Благоевград.

 Дата: 16.06.2012 г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска
(трите имена)

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

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Към дата 10.07.2012г. погасих потребителски кредит в размер на 15 000 евро към банка 
ДСК – ЕАД – клон Благоевград  и сключих договор за ипотечен кредит с ПИБ АД – 
клон Благоевград за сумата от 80 000 лева.

 

Дата: 10.07.2012г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и 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 Надя Митрева Давидкова 
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград,
„съдебен помощник” 

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: съдебен помощник нямам
участие  в  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:
 имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
„Давидков 54” ЕООД

не съм  развивала дейност като едноличен търговец в следните области  (посочва  се  името и
предметът на дейност):
Била съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: „Давидков 54” ЕООД
3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на
стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора): 
4.  Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията  ми по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на
дейност): 
5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):

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

 Дата: 16.07.2012г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Надя Митрева Давидкова 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата:12.07.2012 г.      Декларатор:  /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

 

Долуподписаната Емилия Николова Георгиева

(трите имена)

 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

Изтеглих кредит на стойност 10 000 лв. /десет хиляди лева/ от Райфайзен банк клон 
Благоевград.

 

 

 Дата: 09.10.2012година                                                                  Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска
(трите имена)

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

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

На  14.01.2013г. получих потребителски кредит в размер на 5000 лева от банка ДСК – 
ЕАД – клон Благоевград .

 

Дата: 14.01.2013г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Василка Сотирова Каламска
(трите имена)

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

 (изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

На  27.03.2013г. получих потребителски кредит в размер на 18000 лева от банка ДСК – 
ЕАД – клон Благоевград , чрез рефинансиране на стария ми кредит в същата банка от 
5000 лв.

 

Дата: 27.03.2013г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният Станислав Иванов Лазов
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Благоевград;
Системен 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 участие  в  следните  търговски дружества  (посочва  се  името  на  търговското  дружество):
„ЕЛИТНЕТ СИСТЕМС” ООД (отписан на 30.08.2012)
развивал дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): Не съм развивал дейност като едноличен търговец;
бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  „ЕЛИТНЕТ  СИСТЕМС”  ООД
(отписан на 30.08.2012)

3. Имам следните задължения към кредитни или 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 такива лица;

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



необходимо): Няма;

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

 Дата: 01.04.2013 г. Декларатор: /п/



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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният(ната) С. С. Б. 

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

Благоевград-  съдебен помощник 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  НЕ   

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

предметът на дейност): НЕ 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

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

дружество): НЕ 

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

предметът на дейност):  НЕ 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора):   

ххххх  лв по договор за потребителски кредит СИБанк 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: НЕ 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

НЕ 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

Дата: 15.11.2013     Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 



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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

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

на личните данни , за обявяване в Интернет) 
 

 

Долуподписаният(ната) П. Б. З. 

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

Благоевград-  Системен 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):  НЕ   

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

предметът на дейност): НЕ 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

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

дружество): НЕ 

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

предметът на дейност):  НЕ 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора):  НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: НЕ 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

НЕ 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

Дата: 14.04.2014     Декларатор: /п/ 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Пламен Бойков Златарски 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР I–ВА СТЕПЕН 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата:09.04.2014г.      Декларатор:  /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаната Емилия Николова Георгиева 
(трите имена) 

 

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

Благоевград на длъжност главен счетоводител 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Към дата 15.05.2014г. изтеглих кредит на стойност 12 913 лв. /дванадесет хиляди 

деветстотин и тринадесет лева/ от Райфайзенбанк клон Благоевград. 

 

 

 Дата:  19.05.2014година      Декларатор: /п/ 

 



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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният Н. Н.Г. 

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

Благоевград - съдебен помощник 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

и дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам ; 

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

предметът на дейност): не; 

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

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

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

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

дружество): не съм имал; 

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

предметът на дейност):  не съм; 

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

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

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

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

кредитора):  нямам; 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

нямам; 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към дейността 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

нямам; 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

Дата: 02.06.2014      Декларатор:  п 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Николай Николаев Георгиев 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата:02.06.2014 г.      Декларатор:  /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

към чл. 12, т. 2 

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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният(ната) Г. С. Г. 

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

Благоевград-  “СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):  НЯМАМ 

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

предметът на дейност): НЕ 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ  

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

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

дружество): НЕ 

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

предметът на дейност):  НЕ 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

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

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора):  НЯМАМ 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: НЯМАМ 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

НЯМАМ 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

Дата: 11.06.2014    Декларатор:  п 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Гергана Стойчева Георгиева 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата:11.06.2014 г.      Декларатор:  /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният(ната) Лилия Валериева Гоцева 

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

Благоевград-  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):  не 

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

предметът на дейност): не 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

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

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

дружество): не  

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

предметът на дейност):  не. 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

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

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора):  да в ОББ на сума 10 000 лв. . 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: не 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

не Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., 

декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 

2008 г. 

 

 

Дата: 04.08.2014    Декларатор:   п 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Лилия Валериева Гоцева 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата:04.08.2014г.      Декларатор:  /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният Григор Николов Мавродиев 

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

Благоевград - „Съдебен помощник” 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
1. Към датата на 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 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 кредитора): нямам задължения; 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения; 
5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

Нямам частен интерес към дейността на свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси; 

 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

 

Дата: 10.10.2014 г.    Декларатор: …………………….. 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Григор Николов Мавродиев 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата:10.10.2014г.      Декларатор:  /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

към чл. 12, т. 2 

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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният(ната) Емилия Василева Драганчева 

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

Благоевград-  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):  не съм имала 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 горепосочените 

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

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

дружество) не съм имала такова участие 

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

предметът на дейност):  не съм имала такава дейност 

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

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

и член на горепосочените 

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

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора): нямам такива задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: нямам такива договори 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

Няма такива 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

Дата: 02.02.2015 г.    Декларатор:     п 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) Eмилия Василева Драганчева  
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, Длъжност: „Съдебен деловодител” 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

 

Дата: 02.02.2015 г.      Декларатор:   п 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

към чл. 12, т. 2 

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

установяване на конфликт на интереси 
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) 

 

 

Долуподписаният(ната) ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ 

(трите имена) 

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

Благоевград -  Длъжност: „Системен администратор – I-ва степен” 

 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

дружество и дяловото или акционерното участие на лицето: не съм имал 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 горепосочените 

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

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

дружество): не съм имал такова участие;  

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

предметът на дейност): не съм имал такава дейност;  

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

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

член на горепосочените. 

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

други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и кредитора): нямам такива задължения 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 

свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба 

решения: нямам такива договори 

5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 

дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 

разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:  

Няма такива 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 

Дата:03.06.2015г.      Декларатор: /п/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаният(ната) ЙОРДАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ 
(трите имена) 

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

– БЛАГОЕВГРАД, СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР – I-ва степен 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност. 

 

Дата: 03.06.2015г.      Декларатор: /п/ 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаната Емилия Николова Георгиева в качеството си на лице, заемащо 

публична длъжност:  Административен съд – Благоевград, длъжност „Главен 

счетоводител” 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: 

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

ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ: 

Към дата 03.06.2015г. изтеглих кредит на стойност 5 000 лв. /пет хиляди лева/ от 

Райфайзенбанк клон Благоевград. 

 

Дата:08.06.2015г.     Декларатор: /п/ 

 


