ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) Д. А. С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: председател в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 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 задължения;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: А. С. С., син, съдия в РС – Р.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): С. С. С., съпруг, собственик на фирми: ЕТ „С. С.” и „П. С. С.” ЕООД;
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

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) С. Й. Г.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 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): 15 844 лв. ипотечен кредит към С. АД; 3 000 лв. овърдрафт към 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
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: В. В. Д., дъщеря, деловодител в СИС към РС – Р.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

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) Н. Д. Г.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 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): 15 000 лв., потребителски кредит, Р. АД, София;
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: П. Т. Г. – съпруг, адвокат, Адвокатска колегия –
Р.; Н. И. К. – братовчед, адвокат, Адвокатска колегия – Р.; Н. Д. И. – брат, началник I-во
РПУ – Р.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

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) С. Я. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: заместник председател в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 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 задължения
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: Л. Д. П., съпруг, адвокат АK – Р.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009г.

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) Д. С. Л.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: заместник председател в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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): 58 550 евро ипотечен кредит в А.; 17 734 лв. потребителски кредит в С.;
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: Л. П. М. – Л., съпруга, съдия в АС – С.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

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) И. Г. Б.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) С. П. С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител или член на
управление 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 на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или
кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): нямам кредитни задължения на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се облагодетелствали 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: адвокатите в Адвокатска колегия - Русе: Е.Т.С съпруга и С.А.Б. - братовчед
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма друга информация от частен интерес
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) П. Г. Б.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител или член на
управление 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 на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или
кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): нямам кредитни задължения на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се облагодетелствали 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: нямам отношения с такава лица
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма друга информация от частен интерес
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009 год.

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) Ю. С. С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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): 42 122 лв., ипотечен кредит към С. АД, 8 764 лв., потребителски кредит към
С. АД;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: М. П. Р. – С., съпруга – адвокат АК – Р.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма.

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009г.

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) П. К. Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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): 15090 лв. потребителски кретит към „Райфайзенбанк БЪЛГАРИЯ” ЕАД;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 27.01.2009г.

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) А. И. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

необходимо):

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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): 15 000 лв. потребителски заем в 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
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
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) М. Б. Б.-П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009г.

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) Р. Р. А.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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 задължения
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: А. В. А., съпруг, прокурор в ОП – Р.; Й. Р. Р., брат,
Зам. председател на ДАГ – С.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) М. М. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 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): 7 000 лв., овърдрафт, С. АД, клон С.; 20 000 лв., потребителски кредит, СЖ Е.
АД, клон Р. – съпруг Б. И. В.;
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: Б. И. В., съпруг, районен прокурор,
Административен ръководител на РП – Р.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009г.

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) Т. Г. Ч.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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): 36 000 евро, ипотечен кредит към У.-Б. АД, клон Р.
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: А. М. Б., съпруг, военен следовател в ВОП – В.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) П.В.Т. – П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: СНЦ „ЮЕС”, СНЦ „ОЗРРР”.,СНЦ
„В. 21 век” – всички с депозирани и приети молби за освобождаване и прекратяване на
членство от сдруженията и в процедура за вписване на това обстоятелство в
съдебните регистри. Към настоящия момент е прекратено участието ми като член на
орган на управление на цитираните юридически лица с нестопанска цел, с изключение
на това в СНЦ „ЮЕС”, по което се очаква произнасяне на съда .
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):
„В. К.”ООД ;
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: СНЦ „ЮЕС”, СНЦ „ОЗРРР”,
СНЦ „В. 21 век”, СНЦ „ОЕ”, СНЦ „НАКККН”;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):нямам задължения;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: В.М.П., съпруг, съдия в РС – Р.;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): адвокат 1999 – 2007 г., зам. председател на СД на „ПК Р.” АД гр. Р., синдик
„В.- Р.” АД, ЕТ „В.П.” с. Б., обл. Р.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

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) К. Г. Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 20.01.2009г.

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): Д. Н. К.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 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): 18 800 лв. потребителски заем в банка „Б.” АД
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
няма

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009г.

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): И. Й. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 09.01.2009г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният Х. Л. Л.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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):
„Е.” ООД участието ми е прекратено на 09.12.2009год.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал дейност
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: до 22.10.2009г., съм бил член на
управителният съвет на Сдружение с дейност в частна полза с наименование „П. З. П.
Н. Р.”
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 щатски долара заем от брат ми П. Л. Л.
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам
сключени договори
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси: няма свързани с мен лица, дейността на които би довела до възникване на
конфликт на интереси.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
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: 18.03.2010г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните
данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) Х. Л. Л.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – Р., съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно КРБ и
специалните закони е несъвместима с моето положение.

Дата: 18.03.2010г.

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 М. И. Б.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Мл. съдия в Окръжен съд – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал 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
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): 50 000 лева ипотечен кредит към ОББ – гр. Р.
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам
сключени договори
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси: нямам такъв интерес
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
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: 18.10.2010г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните
данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) М. И. Б.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – Р., мл. съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно закона е
несъвместима с моето положение.

Дата: 18.10.2010г.

Декларатор:

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 А.С.И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Русе.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

е настъпила промяна в обстоятелство по чл.14, ал.1, т.2 от ЗПРКИ – ново задължение
24 000 лева – ипотечен кредит, кредитор – „УБ”А Д-С., клон Р.

Дата: 20.10.2010год.

Декларатор:

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) Т. Г. Ч.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – Р., съдия
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Брат ми И. Г. Ч. е назначен на длъжност „Разследващ полицай” при ОДМВР – Р.
Дата: 20.10.2010г.

Декларатор:

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) Т. Г. Ч.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Съпругът ми А. М. Б. – военен следовател във ВВОП, считано от 01.01.2011г. е
командирован като следовател в отдел „Следствен” при РОП.

Дата: 19.01.2011г.

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 Р. Г. Ц.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала дейност
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител
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 Е. – гр. С.
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам
сключени договори
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси: нямам такъв интерес
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.
Дата: 06.03.2012г.

Декларатор:

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) Т. Г. Ч.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Съпругът ми А. М. Б. – военен следовател във ВВОП, командирован като
следовател в РОП, отдел” Следствен „, считано от 01.01.2012г. е преназначен от
ВСС като следовател в отдел „Следствен” при РОП.

Дата: 26.03.2012г.

Декларатор:

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) М. М. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съпругът ми Б. И. В. – въз основа на решение на ВСС, считано от 14.05.2012г.
заема длъжността прокурор в Окръжна прокуратура – Р.

Дата: 12.06.2012г.

Декларатор:

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) М. М. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

е настъпила промяна в обстоятелството по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗПУКИ – задължение в
размер на 35 000 лв. – в качеството ми на съдлъжник по сключения от съпруга ми Б. И.
В. със СЖ „Експресбанк“ АД, клон Р., договор за потребителски кредит и договор за
овърдрафт със същия кредитор в размер на 5 400лв.

Дата: 26.11.2012г.

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 Т. П. С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Мл. съдия в Окръжен съд – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 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 имал участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивал 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
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): имам заем към банка на стойност 28 500 евро.
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам
сключени договори
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси: нямам такъв интерес
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 25.06.2013г.

Декларатор:

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) М. М. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

е настъпила промяна в обстоятелството по чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗПУКИ – задължение в
размер на 10 000 лв. по договор за потребителски кредит, сключен на 26.11.2013г. със
СИ Банк ЕАД – гр. С., клон Р. и договор за овърдрафт от същата дата и със същия
кредитор в размер на 5 190лв.

Дата: 29.11.2013г.

Декларатор:

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) С. Я. П.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Племенницата ми Я. Е. П. и нейният съпруг А. П. П. са назначени на длъжност
юрисконсулт в „Банка Пиреос България“ АД.

Дата: 31.03.2015г.

Декларатор:

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) М. М. В.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в ОС – Р.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
е настъпила промяна в обстоятелството по чл.14, ал.1, т.2 от ЗПУКИ- задължение в
размер на 30 000 лв. в качеството на съдлъжник по договор за кредит, сключен на
21.04.2015 г. от съпруга ми Б. И. В. със СЖ „Експресбанк” АД, клон Р.

Дата: 22.04.2015 г.

Декларатор:

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)
Подписаният Т. П. С. в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Окръжен съд гр. Р., мл. съдия
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
1.
Имам промяна в обстоятелствата по т. 3 от подадената от мен на
25.06.2013 г. декларация по чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, състояща се в това, че
сключих договор за жилищен кредит /с цел рефинансиране на съществуващо
задължение по ипотечен кредит към „ПИБ“АД/ на стойност над 5 000 лв., а именно в
размер на 52 600 лв., дължими на „Алфа банк“АД.
2.
Имам промяна в обстоятелствата по т. 3 от подадената от мен на
25.06.2013 г. декларация по чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, състояща се в това, че
сключих договор за потребителски кредит на стойност над 5 000 лв., а именно в
размер на 6 500 лв., дължими на „Алфа банк“АД.
Дата: 28.04.2015 г.

Декларатор:

