
 

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)  Г.Ж.П. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  зам.председател в ОС – гр. Х.  

(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: 
  1. Ж.И.П. – съпруг – ветеринарен лекар. 
   2. В.Ж.И. – дъщеря-съдия. 
   3. Д.Д.И. – зет-военнослужещ. 
   4. А.И.М.- братовчед-служител в банка. 
    5.Я.Г.Д. –братовчед- ЕТ.  
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:  22.01.2009  година  

 
Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният С. Г. Д.  

 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
(изписва се институцията и заеманата длъжност)ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО – Заместник-
председател 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността съдия 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето):  
           КФ”Е.”- прекратена през 1992 год. 
 
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: 
          Училищно настоятелство „Св.К.О.”- гр.Хасково- Председател 
 
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): 
                    КФ”Е.”- прекратена през 1992 год. 
 
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: 
         Училищно настоятелство „Св.К.О.”- гр.Хасково- Председател 
 
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 лева- потребителски кредит- „Булбанк”АД- Хасково  
          7 500 евро- потребителски кредит- „Райфайзенбанк”АД- клон Хасково 
 
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: 
         Й. Х. Д. - съпруга, ОДЗ №16- Хасково- учител, ЕТ”Й. Х. 
         Д. Г. Д. –Н. - сестра- „Гр.”ЕООД- Хасково, собственик 
         И. В. Г. - майка- „Гр.”ЕООД- Хасково, управител 
         Г. Д. Г. - баща- пенсионер 
         А. Г. К. - съребрена линия ІV степен- Министрество на транспорта, Началник- отдел 
         П. Г. Д. - съребрена линия ІV степен- Банка „Ал.”АД- София, Ръководител сектор 
         В. Т. К. - съребрена линия ІV степен- „Н.”ООД-Хасково, компютърен дизайн 
         Н. Т. К. - съребрена линия ІV степен, програмист на свободна практика 
        Ж. Х. И. - сватовство ІІ степен- ОС- Хасково, касиер 
 
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. 
 
 30.І.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) Кольо Велков Димитров 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

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

дейност): ; НЕ 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ  
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ 
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): НЕ 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ  
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): НЕ  
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

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



 Дата: 21.01.2009 година  Декларатор: /п/ 
 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) ДСП 

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

(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):  ОББ, 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: 26.01.2009 г  

 
Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) Тошка Иванова Тотева 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Окръжен съд – Хасково 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

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

дейност): не 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):не 
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

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

дейност): не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: не 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

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

 
Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) М. Д. П.-Г. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ вОкръжен съд-Хасково 

(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): Договор за потребителски кредит, сключен с Банка „ДСК”, клон Хасково за 
сумата 20 000 лв. 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ  
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 1.А. Х. Г. – съпруг, адвокат в АК-Хасково, 2. И. Д. 
П. - брат, съдружник в СД ”Б-П., М. и сие”, гр.Хасково, 3.С. А. Д., първи братовчед, 
служител  в Министерството на външните работи, Дирекция „Европа І”, старши експерт в 
отдел „Регионално сътрудничество”.   
 
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: 22.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) М.Д.Д. 

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

(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):   
  Потребителски кредит към „ДСК”АД,клон Хасково 
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: 
Д.П.Д-съпруг,собственик на ЕТ и съдружник в ООД 
А.П.Д.-брат на съпруга  
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
Председател  СН  ОУ”П.С.” 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 



 
 Дата: 28.01.2009 година 

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) Б.П.Б-Д 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

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

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

на дейност): НЕ 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  потребителски и ипотечен кредит към 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: 
ДВД-съпруг съдружнг – „ НБС”ООД,” ДИЙ” ООД 
ММП-майка” Б-ПЧ”СД, 
ЗДЛИ- свекърва- адвокат 
ВГД – „БИ „ЗК 
 
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: 29.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 

 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА -ДИМИТРОВА 

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

(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:ДП 
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: година  

 
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) Анна Владимировна Петкова 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО – съдия 

(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 съм 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
 не 
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):  жилищни и потребителски кредити към Банка ДСК-Хасково в размер, посочен в 
собственоръчно подписаната декларация 
 
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:  27.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) Й.Г.Г 

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

(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):  
„Неохим”АД Димитровград-акционер, „Евроферт”АД-Димитровград-акционер 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):не 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
Член на УС на ФК Димитровград 
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): 
„Неохим”АД Димитровград, „Евроферт”АД Димитровград 
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: 
 
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 към ОББ-АД 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:ЕТ”А. Г.”,ЕТ „Ю. Г.,ЕТ”В. Г.” 
 
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:29.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната)    Ж.К.С.Д  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Окръжен съд Хасково – съдия  

(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  и не участвам в търговски дружества 
  развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):         не съм развивала и не развивам дейност като ЕТ 
  съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
                           не съм била и не съм управител или член на орган на управление или контрол  
на ЮЛНЦ,търговски дружества или кооперации 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) 

                           нямам участие и не участвам в търговски дружества 
 съм развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 
                            не съм развивала дейност като ЕТ 
   била  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 
ЮЛНЦ,търг.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   
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): член на Съвета на настоятелите на Училищно настоятелство при 
ОУ”П.Славейков” - Димитровград 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата:  27.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) Ф. Ж. Ф. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр.Хасково–съдия 

(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):  потребителски кредит - Банка ДСК , потребителски кредит.-ТБ „ Алианц 
България „  
 
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: М.Д.Ф – съпруга.ю. ТД НАП - Хасково , Д. Д. Р.–
брат на съпругата ми , мл. п.и. АДВ Хасково  
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): ЗПК „ Е„ Х-  аренда на наследствени земеделски земи 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
  



 Дата: година  Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната): Красимир Димитров Димитров. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО, съдия  

(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): 20 000 лева; договор за потребителски кредит, към ТБ”Алианц България;  
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: 22.01.2009 

 
Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната) Тодор Илков Хаджиев 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Окръжен съд - Хасково 

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

необходимо): Няма 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата:20.01.2009 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) И.Т.Д. 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД – гр.Х – младши 
съдия 

(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: Била съм член на УС на юридическо
лице с нестопанска цел – Сдружение „М. С. – гр.Х.”, освободена като член на УС на 
сдружението с Решение от 17.08.2007г. на ОС-гр.Х., въз основа на молба от 26.02.2007г. 
 
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: Била съм член на УС на 
юридическо лице с нестопанска цел – Сдружение „М. С. – гр.Х.”, освободена като член на 
УС на сдружението с Решение от 17.08.2007г. на ОС-гр.Х., въз основа на молба от 
26.02.2007г. 
 
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: 
– Т.Д.Н. – баща – ЕТ  
- Н.Д.К.– дядо – ЕТ  



- Н.Н.Г. – лице във фактическо съжителство – съдружник в ООД  
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): НЕ 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 23.01.2009 година  

 
Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният Пламен Стоянов Георгиев 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – Хасково, младши 
съдия 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): не съм имал участие в търговски дружества; 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не съм развивал дейност като едноличен търговец; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил управител или член на 
орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 
дружества или кооперации; 

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

дейност):не съм развивал дейност като едноличен търговец; 
бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил управител или член на 
орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски 
дружества или кооперации: 
    3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
          - 20 000 /двадесет хиляди/ лева потребителски кредит, кредитор - „Стопанска и 
инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление град София, ул. 
„Славянска” № 2; 
          - 7 000 /седем хиляди/ лева потребителски кредит, кредитор - „Стопанска и 
инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление град София, ул. 
„Славянска” № 2; 
     4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които 
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на 
правомощията и задълженията ми по служба. 
    5. 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. Г. П., действаща като ЕТ „В. – В.” 
Димитровград, с която се намирам в роднинска връзка по съребрена линия от четвърта 
степен; С. М. А., действащ като ЕТ „С. – З.” Димитровград, с който се намирам в 
роднинска връзка по сватовство от втора степен. 
    6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне 



за необходимо): Няма такава. 
 
    Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
    Дата: 23.01.2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 



 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
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 Александър Венков Точевски 

 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия в Окръжен съд- Хасково 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 
1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
Нямам участие в търговски дружества; 
 
Не развивам дейност като едноличен търговец; 
 
Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността: 
Не съм имал участие в следните търговски дружества; 
 
Не съм развивал дейност като едноличен търговец;  
 
Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 
 
3. Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 
стойност над 5 000 лева.  
 
4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба. 
 
5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси. 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 
от Наказателния кодекс. 
 
Дата: 19.01.2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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 К 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Младши съдия в Окръжен съд гр. 
Хасково 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.  

ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.  

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

 

 
 Дата:  05.10.2010 г.      Декларатор: /п/ 



 
 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

 
Долуподписаният(ната). М И К 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: МЛАДШИ СЪДИЯ в ОКРЪЖЕН СЪД  
гр. ХАСКОВО 

(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  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: 
НЕ 
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: 
НЕ 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 
 
 Дата: 05.10.2010 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 


