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

Закона за предотвратяване и 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 РАДКА ПЕНЧЕВА ПАШОВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО 
ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл. 17, ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаната: СНЕЖАНКА ВЕНКОВА ДАНЧЕВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Карлово -  съдебен 
секретар - протоколист

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

НЯМАМ УЧАСТИЕ в търговски дружества. 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност):

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ като едноличен търговец; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ СЪМ управител или член на орган на управление или контрол на посочените 
юридически лица.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ в търговски дружества; 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност) :

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕТ; 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ СЪМ БИЛА управител или член на орган на управление или контрол на 
посочените юридически лица.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора):

Потребителски кредит от 2004 г. за основен ремонт на жилище в размер на ** *** 
лева към “Д С К”, клон Карлово.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност):

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

НЯМА свързани с мен лица, 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 друга информация за частен интерес
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 19.01.2009 г. ДЕКЛАРАТОР:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Красимира Благоева Божакова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Карлово, съдебен 
секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

нямам
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:

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

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

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

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

Кредит от 5000 лв към УНИ КРЕДИТ БУЛ БАНК .
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност):

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

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

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

Дата: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). М аргарита Стоянова Тянчева

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд, гр. Карлово - 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): „Балкантурист” АД от участие в масовата 
приватизация, 50 акции.
азвивам 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): 

„Балкантурист” АД.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност) : не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора): 7000 лева към UNICREDIT BULBANK
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност) : не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо) : не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната): Петя М аркова Василева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО, 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): ; Регистрана съм като ЕТ „Канли-21-Петя Василева” с предмет на дейност: външна и 
вътрешна търговия; производство на стоки и услуги за населението; комисионна, 
спедиционна, транспортна дейност и други. /Не развивам дейност, търговеца не е започвал да 
осъществява дейност/.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): Регистрана съм като ЕТ „Канли-21-Петя Василева” с предмет на дейност: външна 
и вътрешна търговия; производство на стоки и услуги за населението; комисионна, 
спедиционна, транспортна дейност и други. /Не съм развивала дейност, търговеца не е 
започвал да осъществява дейност/.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора): Потребителски кредит в размер 5100 лв. към ДСК -  клон Карлово.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): НЕ

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

Дата: 19.01.2009 г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) ЛАЛКА ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО, 
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 данни за 
кредитора):

15000 лева, 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):

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: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) : Мария Трифонова Бакърджиева

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при Районен съд 
Г рад Карлово

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето) :
- НЯМАМ УЧАСТИЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): НЕ РАЗВИВАМ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
-НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) : 

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):
-НЕ

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

Дата: 16.01.2009Г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) Събка М аркова Малеева

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

съдебен деловодител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

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

дейност):
нямам

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

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

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

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

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

Кредит от 7000 лв към УНИ КРЕДИТ БУЛ БАНК .
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност):

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

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

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

Дата: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) ДЕСИСЛАВА МИРОСЛАВОВА ПЕТКОВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО
- СЕКРЕТАР СИС

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на 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):
Член съм на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел -  СДРУЖЕНИЕ НА 
ВОДНИТЕ СПАСИТЕЛИ „ХУМАНИТАРНА ШКОЛА ПО ВОДНО СПАСЯВАНЕ” -  гр. 
Баня.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.01.2009 г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната): Стефка Христова Цанова

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр. Карлово, призовкар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

- 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):

- 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: 16.01.2009 г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) : Цветана Маринова Пенчева

(трите имена)

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

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

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

Дата: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) : Мария Иванова Барутчийска

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр. Карлово, зав. Служба 
Бюро съдимост

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

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

- нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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):

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

Дата: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). АЛБЕНА АПОСТОЛОВА ШАЛАМАНОВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В 
РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето):
НЯМАМ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): ; НЕ РАЗВИВАМ ТАКАВА ДЕЙНОСТ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ И 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 ТАКОВА УЧАСТИЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност) :
НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕТ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или 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
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:
НЯМА ТАКИВА
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо):
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.01.2009 Г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). МАРИЯ НЕШЕВА КАБАДИЕВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ -  
КАСИЕР В РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

Дата: 16.01.2009 Г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл. 17, ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаната: БОНКА ИВАНОВА БОНЕВА-ЧОНОВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Карлово, 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 посочените 
юридически лица.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ в търговски дружества; 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност):

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕТ; 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

НЕ СЪМ БИЛА управител или член на орган на управление или контрол на 
посочените юридически лица.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора):

Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност):

НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо):

Няма друга информация за частен интерес
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.01.2009 г. ДЕКЛАРАТОР:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаната Г енка Цвяткова Пеновска

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО, чистач

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

10 000 лева, 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):

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: 16.01.2009г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаната/ният ИВАН ДИШКОВ КАЦАРОВ......................

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО - 
ДОМАКИН...........................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

v НЯМАМ"
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'. „__1_

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

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

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

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

С Н Е ^
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на СТОЙНОСТ над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора) _______(̂ нямлф
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземанитез кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

(НЯМАМ '
5. (Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012г., в сила от 1.07.2012г.) 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:

С н е З

Забележка: Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2019 г., а по т. 2 -  към 31 март 2008 г.

Дата: 10.06.2015г 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) S
Долуподписаната/ният ... ... с?/гч_ з  °

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО - 
. . . ? ? f3

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

НЯМАМ
развивам деиносттйто едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност)'. ____

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

НЯМАМ
развивал^й)~яеййбст като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност
(Н Е)

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

\ н е )
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на СТОЙНОСТ над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за

кредитора}^.—
Ш Я М А М

4. ИмамЧяшОТешГдоговори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с B3eMajU4*e-fr4fpbra на правомощията или задълженията ми по служба решения:

" 1МАМ
5. (Изм>—ДВгбр^ 38 от 2012г., в сила от 1.07.2012г.) 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 2019 г., а по т. 2 -  към 31 март 2008 г.

Дата: O A S l , l ° U  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/ният ИЛЗА ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО -  
Административен секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

Ипотечен кредит 25 000 Евро - Райфайзен банк
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 2012г., в сила от 1.07.2012г.) 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 2019 г., а по т. 2 -  към 31 март 2008 г.

Дата: 08.08.2014 г. Декларатор:



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
(Редактирана сьгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,

за обявяване в Интернет)
Долуподписаната/ният ИВ АЛЕН А СТАФАНОВА ПЕТРОВА

(трите имена)
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД КАРЛОВО -  Съдебен 
секретар

(шписва се институцията и заеманата длъжност)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

НЯМАМ
4. Имам сключени договори 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 2012г., в сила от 1.07.2012г.) 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 2019 г., а по т. 2 -  към 31 март 2008 г.

Дата: Декларатор:


