
 
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). АДЕЛИНКА ЕВЛОГИЕВА СТОИЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА АРСОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА ЖЕЙКОВА-ЙОРДАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АЛБЕНА ЛЪЧЕЗАР ЙОНИДОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА СОФРОНИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АЛИНА КАЛОЯНОВА ТОДОРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНГЕЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГРУЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) АНЕЛИЯ ПЕТРОВА КОЧЕНДЖИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Маргарита Красимирова Коченджиева – дъщеря, съдебен секретар Районен съд 
Хасково 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНЖЕЛИНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) АНИ ИВАНОВА МЕЧКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АННА ВАСИЛЕВА РАДЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНТОАНЕТА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНАРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АНУШКА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). АСЕН АНТИМОВ МАТЕИН 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОГДАНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОЖАНКА ДОБРЕВА АВРАМОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОЙКА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) БОРИСЛАВА МИЛЕВА ВЕЛИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОРИСЛАВА ТОНЕВА НИКОЛОВА  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 
Мая Тонева Петрова – сестра, държавен съдия изпълнител 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОРЯНА ДИМИТРОВА ШОЛИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). БОРЯНКА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ВАЛЕНТИНА ВЕНЧОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Антоанета Венчова Банова – сестра, съдебен деловодител в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА МИТЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАЛЕНТИНА СПАСОВА НЕНКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАЛЕНТИНА НЕДЕЛКОВА ПУНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Димо Неделков Миков – брат, военен следовател гр. Видин 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ДАНОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: служител по сигурността на 
информацията,  в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

Светла Славева Данова – майка, член на Висш съдебен съвет 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ВАЛЕРИЯ НИКОЛОВА ДЖАГАРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАЛЕРИЯ БОГДАНОВА МИЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВАНЯ БОЖИДАРОВА ЛЮБЕНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

Ивайло Славчев Любенов – съпруг, призовкар в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ВАСИЛКА ДОЙЧИНОВА ДОЙЧИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕЛИКА ХРИСТОВА КОЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Тодор Георгиев Колев – съпруг, следовател в НССл 
Христо Тодоров Колев – син, следовател в Столична следствена служба 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕЛИНА ИВАНОВА КЕРЕМИДАРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕНЕТА АСЕНЧОВА ТАШЕВА  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕНЕТКА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕРА ЗЛАТЕВА МАРИНОВА-ХРИСТОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕРА БОРИСОВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕРОНИКА ИВАНОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВЛАЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: завеждащ служба, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ВЕСЕЛИНА ДЕНЕВА ТОДОРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: старши специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ХРИСТОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВЕСЕЛКА ДОБРИНОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВИКТОРИЯ БОРИСОВА СОКОЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА БЕГОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВИОЛЕТА БОТЕВА БЪРЗАЧКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ВИТАНА ЛЮБЕНОВА ВОЙКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА ПУНГОВА  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГАЛИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГАЛИНА ВИКТОРОВА МЕТЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГАЛИНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.специалист Фирмено отделение, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГЕРГИНА ВАНКОВА ВАНКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ГРОЗДАНКА ПЕТКОВА КАРАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: компютърен оператор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 
Зорница Божилова Каранова – дъщеря, призовкар в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИРАЛКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДИАНА МАРИНОВА ТОПЧИЙСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: завеждащ служба, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПАУНОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДОЙЧО СИМЕОНОВ БАНОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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 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: 

Антоанета Венчова Банова – съпруга, съдебен деловодител в Софийски градски съд 
Велизар Дойчев Банов – син, сътрудник по сигурността в СВОП 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДОНИКА КАМЕНОВА ЛАЗАРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДОНКА МИЛЧОВА ШУЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Юлиана Иванова Шулева – дъщеря, съдебен секретар в Софийски районен съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ДОРКА ГРУДЕВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕВА ТОДОРОВА КОЗЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЕВЕЛИНА ИВАНОВА АВРАМОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГЕРГИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕЛЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ДЕВЕДЖИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕЛЕОНОРА АСЕНОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЕЛЗА БОРИСОВА ТАФРАДЖИЙСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕЛИ ЙОРДАНОВА ГИГОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕЛИЧКА ДИАМАНТОВА САЛТИРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕЛКА СПАСОВА КОЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ВОКАДИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЕМИЛИЯ КОЛЕВА ДИНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ХАЛЕМБАКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЖЕНИ ГОРАНОВА СТОЯНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЗАХАРИ ХРИСТОВ ЧАВДАРОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: куриер, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЗДРАВКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЦЕНОВА  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЗЛАТКА БОРИСОВА ШАРКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЗОРНИЦА БОЖИНОВА КАРАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 
Грозданка Петкова Каранова – майка, компютърен оператор в Софийски градски съд 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЗОЯ ПЕТРОВА ПАНДУРСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ИВАНИНА АЛЕКСАНДРОВА СЪКАДЖИЙСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: компютърен оператор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 
Петко Митков Съкъджийски – съпруг, надзирател в ОЗСА 
Александър Иванов Логинов – баща, старши надзирател в ОЗСА 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИВАНКА ВАСИЛЕВА МЛАДЕНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Станислав Стефанов Младенов – син, призовкар в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Валентина Драганова Хранова-Шаламанова – майка, гл.счетоводител в Софийски 
окръжен съд 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ИВЕТА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЙКОВА-ФИДОСОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИЛИЯНА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: завеждащ служба, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

Мирослава Димчова Кацарска – племенница, деловодител в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИЛИЯНА ИВАНОВА КОЦЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИЛИЯНА ТОДОРОВА РАНГЕЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИРEНА ПАВЛОВА ВЛАДИМИРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ИРИНА БЛАГОЕВА СЕРДАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ИСКРА МАРИНОВА БОНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ИСКРА ЙОРДАНОВА ВАТРАЧКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: технически изпълнител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЛАЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КАЛИНА ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КАЛИНКА ЦВЕТКОВА ПАЛЬОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КАПКА НИКОЛАЕВА ЛОЗЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КАТИНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) КАТЯ СТЕФАНОВА БАКЪРДЖИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) КАТЯ КРУМОВА ГЪРНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: административен секретар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЛАЛКА КРУМУВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЛИДА КИРИЛОВА СТОЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: компютърен оператор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЛИЛИЯ ВЕЛИНОВА МАВЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: компютърен оператор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) МАДЛЕНА ЮЛИЯНОВА ТЕОФИЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАЙЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОРИСОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-ГАНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ст. специалист личен състав, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Наталия Крумова Тенекева – майка, ст.спец. ТРЗ в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА КОСАЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАРИАНА КИРИЛОВА ПАЛАЗОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Анна Иванова Палазова – майка, съдия в Софийски апелативен съд 
Кирил Димитров Палазов – баща, адвокат към САК 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАРИЕТА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Десислава Петрова Бранкова – сестра, деловодител в Софийски апелативен съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МАРИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). МАРИЯ КРАСИМИРОВА ВЪЛКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната) МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА МИЛТЕНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). МАРИЯ СТОЙЧЕВА МИРЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ст. специалист личен състав, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). МАРИЯ СТАВРЕВА СТОИМЕНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). МАРИЯ ХРИСТОВА ФОТЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) МАРИЯНА ИВАНОВА ДИНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МЕРИ ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МИЛЕНА СВЕТЛОЗАРОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 
Жулиета Свиленова Вутова – майка, гл. специалист в Министерство на Правосъдието 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МИРОНА НОВКОВА ТАНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Наталия Сашова Танчева – дъщеря, охрана към главна дирекция охрана в ОЗО 
Сашо Крумов Танчев - съпруг, сектор арести в ГДИН 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). МИРОСЛАВА ДИМЧОВА КАЦАРСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 
Илияна Лазарова Димитрова – сестра на майка, завеждащ служба в Софийски градски 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НАДКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) НАТАЛИЯ МИРЧОВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НАТАЛИЯ ДОНКОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НАТАЛИЯ КРУМОВА ТЕНЕКЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ст.специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

Мариана Петрова Иванова – дъщеря, гл.специалист в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НАТАША ПЕНКОВА МЕРЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НЕВЕНА ПЕЛОВА АНГЕЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НЕЛИ МИХАЙЛОВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НИНА СВЕТОСЛАВОВА ГЪРМАНЛИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). НИНА ВАНЬОВА ТАНЧОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

Цецка Паунова Танчова – майка, съдебен деловодител в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ МИЦЕВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

Юлия Димитрова Мицева – майка, призовкар в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ОЛГА КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЛАВОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ПЕНКА МАНЕВА ГОСПОДИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: старши специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

Таня Георгиева Господинова – дъщеря, съдебен помощник в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ПЕНКА НИКОЛОВА ЙОНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАНКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОЧОВСКА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 



 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

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

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната). ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ПОЛЯ МИТКОВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ПЪРВОЛЕТА СТОИЧКОВА ВИТАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РАДКА ЦАНЕВА ДОНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 
Илиян Горанов Рангелов – съпруг, прокурор в Районна прокуратура гр.София 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РАЛИЦА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РАЛИЦА СТОЙКОВА СТОЙКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РЕНЕТА ТОШЕВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РЕНИ ИВАНОВА АТАНАСОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) РЕНИ ПАВЛОВА ЦВЕТАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) РОЗА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РОЗАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА-ЕВСТАТИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЕНЧЕВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РУМЯНА ГРИГОРОВА АРСОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Григор Трайчев Арсов – син, призовкар в Административен съд гр.София 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: завеждащ служба, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). РУМЯНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) РУМЯНА ЙОРДАНОВА УЗУНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл. специалист, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). САШКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА КАСАБОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) СВЕТЛАНА РАЙЧЕВА МЪРЛЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: куриер, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА МАТЕЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СИЙКА РУСЕВА ВЕСЕЛИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Галина Симеонова Гълъбова – сестра, деловодител в Софийски Районен съд 
Красимир Гергинов Веселинов – съпруг, призовкар в Административен съд София град 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СИЙКА БОРИСОВА ФИЛИПОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Цветелина Филипова Филипова-дъщеря, Върховна касационна прокуратура 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) СИЙКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СИЛВА ДИМИТРОВА АБАДЖИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА СТОЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СЛАВЕЙКО ЙОРДАНОВ БОГОЕВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СЛАВЕНА КОСТАДИНОВА ВЕЛЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СЛАВЯНКА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СНЕЖАНА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА - МАРИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СНЕЖАНКА БОРИСОВА СИМЕОНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СОНЯ ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СОНЯ ДИМИТРОВА ЕВГЕНИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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 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: 

Иванка Василева Младенова – майка, призовкар в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТАНКА ГЕОРГИЕВА МАТЕЙНА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТЕЛА АСЕНОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.специалист обща архива, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТЕФКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТЕФКА ГЕОРГИЕВА МИШЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

Петър Станиславов Мишев – съпруг, охрана на Съдебната власт 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТЕФКА СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА-ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

Людмила Славчева Цолова – сестра, съдия в Софийски апелативен съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТЕФКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТЕФКА ИВАНОВА ХРИСТОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТОЯНКА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

Надка Славчева Янкова – сестра, чистачка в Върховен касационен съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). СТОЯНКА НИКОЛОВА ТОНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Иван Владимиров Тонев – син, деловодител в Административен съд гр.София 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) СТОЯНКА ИВАНОВА ФИЛИПОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 
Екатерина Иванова Ангелова – сестра, завеждащ служба в Административен съд 
София град 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАМАРА ЙОРДАНОВА ЧЕРНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Пенка Манева Господинова – майка, главен специалист в Софийски градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАНЯ ИЛИЕВА ДИМЧЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАНЯ КИРИЛОВА ТОШЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: компютърен оператор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 задължение 
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: 
Мария Йорданова Серафимова – дъщеря, съдебен деловодител във Върховен 
административен съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАТЯНА АСПАРУХОВА ДЖУРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАТЯНА ПРОЛЕТСИНОВА ЛАЗАРОВА-ДОНАБЕТ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ТАТЯНА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: компютърен оператор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАТЯНА ОГНЯНОВА ШУМАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТАШКО АЛЕКСИЕВ ТАШЕВ 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: системен администратор, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивал такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямал съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТЕМЕНУЖКА ВЕЛИЧКОВА МИТРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА ПАВЛОВА  

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА САВОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТЕМИДА ДАНЧЕВА БОНЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ТОНА ЛЮБОМИРОВА МИЛАЧКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА КИРИЛОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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) ЦВЕТАНКА ЦВЕТАНОВА КАЗАКОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЦВЕТАНКА БОРИСОВА МАРИНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕЦЕВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЦЕЦКА ПАУНОВА ТАНЧОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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 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: 
Нина Ваньова Танчова – дъщеря, деловодител във Въззивно отделение в Софийски 
градски съд 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): 

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЮЛИЯ СИМОВА ДИМИТРОВА-АСЕНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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). ЯНКА ГАНОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар, 
 в Софийски градски съд 

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

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

Не съм развивала такава дейност 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Нямала съм участие 
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: 

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

Нямам частен интерес 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 2009 г. 

 
Декларатор: /п/ 

 

 


