
 

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) 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: 
 

Имам промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен декларация по чл.12 т.2, 
вр.с чл.14 от Закона, състояща се в това , че сключих лизингов договор № 18850 от 
30.11.2009 г. с „Лизингова къща София лизинг” ЕАД гр. София, с финансирана стойност от 7 
474.74 евро, с погасителен план за срок от 60 месеца, при месечна вноска от 147.66 евро. 
 
 Дата:  30.12.2009 г.      Декларатор: /п/ 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният Кр. Д. Д.  

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

От 24.06.2010г. е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12 т.2 от ЗПРКИ – 
потребителски кредит от Банка „ДСК” - 30 000 лева.  

 

 

 
 Дата:  25.06.2010г.      Декларатор: 
 
 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният(ната) .......Миглена Тенева Тянкова…………….….................................. 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

е налице промяна в декларираните обстоятелства по чл.12 т.2 от ЗПРКИ, а именно: 

1. На 01.03.2012г. напуснах длъжността „Административен ръководител-
Председател” на Районен съд-Хасково и встъпих в длъжност „Административен 
ръководител-Председател” на Окръжен съд-Хасково. 

2. Изцяло съм погасила потребителски кредит в размер на ..... лева от „ЦКБ”АД-
София, клон- Хасково. 

 

 

 
 Дата:  09.03.2012г.      Декларатор: /п/ 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният Й. Г. Г 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Имам сключен на 27.09.2012г. договор за потребителски кредит с „Алианц”АД в размер на 
30 000лв. за рефинансиране на ипотечен кредит сключен с „ОББ” АД. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 16.10.2012г       Декларатор: 
 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

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

 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 

 
Долуподписаната                                              АВП 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
е налице промяна в декларираните обстоятелства по чл. 12 т. 2 от ЗПРКИ, а именно: 
 
1. Напуснах длъжността „зам.административен ръководител-Зам.председател” на Окръжен 
съд-Хасково и встъпих в длъжност „съдия” в Окръжен съд-Хасково. 
2.  СКлючих договор за потребителски кредит с „Алианц банк” АД в размер на …….. 
(посочен в собственоръчно подписаната декларация), с който съм погасила един ипотечен и 
един потребителски кредит към банка ДСК. Остава дължим един ипотечен кредит към банка 
ДСК. 

 

 
 Дата:  01.11.2012 година      Декларатор: 
 

 
 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният Кр. Д. Д., в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в 

ОС Хасково  
 

ДЕКЛАРИРАМ,  
 

Следната промяна в обстоятелствата: от…….2012г. нов потребителски кредит от същата ТБ 
„Алианц България” АД, в размер на ….. лева, която финансова институция е посочена и в 
първоначалната ми декларация.  

  

 
  Дата: 02.11.2012г.     Декларатор: 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният Ф. Ж. Ф., в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в 

ОС Хасково  
 

ДЕКЛАРИРАМ,  
 

Следната промяна в обстоятелствата: от…….2012г. нов потребителски кредит от същата ТБ 
„Алианц България” АД, в размер на ….. лева, която финансова институция е посочена и в 
първоначалната ми декларация.  

  

 
  Дата: 02.11.2012г.     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) 

 
Долуподписаната.ГОСПОДИНКА ЖЕКОВА ПЕЙЧЕВА 

..................................................................................... 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
 

  ..............На 03.12. 2012 година сключих Договор за банков 
кредит../потребителски/ с „Алианц Банк България” АД б.ц.-Хасково за сумата ХХХХХ лева 
/ХХХХХХХХХХХХХХХ / и със срок на издължаване 5 / пет/ 
години....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................ 

 

 
 Дата:  04.12.2012г.      Декларатор: /п/ 
 
 
 



 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

               За  НАСТЪПИЛА  ПРОМЯНА  В  ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от  
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаната ДЕЛЯНА  СТОЙЧЕВА  ПЕЙКОВА 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
Имам потребителски кредити в „ Алианц банк” АД клон Хасково и „ОББ” АД клон Хасково.  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 
19.12.2012 г. 
Гр. Хасково                                                              

 
 
 
 
ДЕКЛАРАТОР: 
                          / Д. ПЕЙКОВА /    

 

 
 
 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 
 
Долуподписаният Стратимир Гошев Димитров 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ ОКРЪЖЕН СЪД- ХАСКОВО 
............................................................................................................................................................... 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
потребителски кредит в „Райфайзенбанк” АД- Хасково 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 
 
27.12.2012 г.     ДЕКЛАРАТОР: 
Гр. Хасково       /Стр.Димитров/ 
 
 








