
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната/ият Асима Костова Вангелова- Петрова в качеството си на
съдия в Районен съд гр. Карлово

по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
на основание § 23 от ПЗР на ЗИДЗСВ, публикуван в ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.

1. НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в 
институции на Европейския съюз;
3. НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, управител, НЕ 
участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица 
с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на 
тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или 
на други юристи;
4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по 
друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, 
търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, 
физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването 
на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание 
или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски 
права и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;
5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална 
дейност;
6. КОЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам 
в организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му;
7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната 
власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК, за

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

неверни данни.

гр. Карлово
22.06.2011 г. ДЕКЛАРАТОР:

/Асима Ванг



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната/ият Анна Георгиева Георгиева в качеството си на съдия в
Районен съд гр. Карлово

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в 
институции на Европейския съюз;
3. НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, управител, НЕ 
участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица 
с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на 
тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или 
на други юристи;
4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по 
друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, 
търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, 
физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването 
на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание 
или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски 
права и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;
5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална 
дейност;
6. НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам 
в организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му;
7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната 
власт. ,

по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
на основание § 23 от ПЗР на ЗИДЗСВ, публикуван в ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК, за декларирай : h  

неверни данни. ®

22.06.2011 г. ДЕКЛАРАТОР;
гр. Карлово /-

на



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната/ият Анна Петкова Донкова- Кутрова в качеството си на
съдия в Районен съд гр. Карлово

по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
на основание § 23 от ПЗР на ЗИДЗСВ, публикуван в ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.

1. НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в 
институции на Европейския съюз;
3. НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, управител, НЕ 
участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица 
с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на 
тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или 
на други юристи;
4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по 
друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, 
търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, 
физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването 
на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание 
или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски 
права и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;
5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална 
дейност;
6. НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам 
в организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му;
7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната 
власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК, за деклариране на 
неверни данни.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

22.06.2011 г. 
гр. Карлово



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаната Дарина Илиева Попова, 
в качеството ми на председател на Районен съд гр. Карлово •

по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
на основание § 23 от ПЗР на ЗИДЗСВ, публикуван в ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.

1. НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в 
институции на Европейския съюз;
3. НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, управител, НЕ 
участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица 
с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на 
тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или 
на други юристи;
4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по 
друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, 
търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, 
физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването 
на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание 
или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски 
права и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;
5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална 
дейност;
6. НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам 
в организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му;
7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната 
власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл ° 1 ° тттл 
неверни данни.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

гр. Карлово
23.06.2011 г.



Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната/ият Мария Димитрова Личева -  Гургова в качеството си на 
районен съдия в Районен съд гр. Карлово

по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт,
на основание § 23 от ПЗР на ЗИДЗСВ, публикуван в ДВ, бр. 32/19.04.2011 г.

1. НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в 
институции на Европейския съюз;
3. НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, управител, НЕ 
участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически лица 
с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на 
тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или 
на други юристи;
4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по 
друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, 
търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел, 
физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването 
на проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание 
или от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски 
права и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;
5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална 
дейност;
6. НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам 
в организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му;
7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната 
власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК, : 
неверни данни.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

гр. Карлово
23.06.2011 г. ДЕКЛАРА'

/Мария



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. ,!9х ал. 1 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният. Стилиян Кирилов Манолов, назначен за районен съдия 
в Районен съд град Карлово, с Решение на ВСС по 
Протокол № 11 от 11.03.2015г.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. НЕ съм народен представител, кмет или обшински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или обшински органи, както и в институции 
на Европейския съюз:
3. НЕ упражнявам търговска дейност. НЕ СЪМ съдружник, управител. НН 
участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на директорите или в 
контролни органи на търговски дружества, кооперации или юридически липа с 
нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с изключение на тези 
на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи или на 
други юристи;
4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по договор или по 
друго правоотношение с държавна, общинска или обществена организация, 
търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска цел. 
физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването па 
проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или 
от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права 
и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;
5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена професионална 
дейност;
6. НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам в 
организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта му:
7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на съдебната власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК, за деклариране на 
неверни данни.

14.04.2015г. 
гр. Карлово



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 195, ал. 1 от Закона за съдебната власт

Долуподписаният, Владимир Стоянов Иванов, назначен за районен съдия 
в Районен съд град Карлово, с Решение на ВСС по 
Протокол № 2 от 20.01.2016г.

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. НЕ съм народен представител, кмет или общински съветник;
2. НЕ заемам длъжност в държавни или общински органи, както и в 

институции на Европейския съюз;
3. НЕ упражнявам търговска дейност, НЕ СЪМ съдружник, 

управител, НЕ участвам в надзорни, управителни съвети или съвети на 
директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или 
юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с 
изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и 
следователи или на други юристи;

4. НЕ получавам възнаграждение за извършване на дейност по 
договор или по друго правоотношение с държавна, общинска или обществсна 
организация, търговско дружество, кооперация, юридическо лице с нестопанска 
цел, физическо лице или едноличен търговец с изключение на научна и 
преподавателска дейност, за участие в Централната избирателна комисия и в 
избирателни комисии при произвеждане на избори за народни представители, 
членове на Европейския парламент от Република България, президент и 
вицепрезидент на републиката и местни избори, за участие в изработването на 
проекти на нормативни актове, които са възложени от Народното събрание или 
от органите на изпълнителната власт, както и за упражняване на авторски права 
и за участие в международни проекти, включително финансирани от 
Европейския съюз;

5. НЕ упражнявам свободна професия или друга платена 
професионална дейност;

6. НЕ членувам в политически партии или коалиции, в организации с 
политически цели, НЕ извършвам политическа дейност, както и НЕ членувам в 
организации и НЕ извършвам дейности, които засягат независимостта ми;

7. НЕ съм член на синдикална организация извън системата на 
съдебната власт.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК, за деклариране на 
неверни данни.

07.03.2016г. ДЕКЛАРАТОР
гр. Карлово /Владимир Иванов/



ДЕКЛАРАЦИЯ

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

интереси
Долуподписаният: Гюрай Алиев Мурадов

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

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 . j f

Дата: 07.03.201бг. Декларатор:


