
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на 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 Николаева Кръстева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Плевен; 

съдебен секретар-протоколист 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

   НЯМАМ 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

   НЕ 

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

   НЕ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
    НЕ  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

    НЕ 

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

    НЕ 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

   НЯМАМ 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

   НЯМАМ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
   НЯМА 

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

необходимо): 

   НЯМА 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ДАЧЕВА 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
Административен съд – Плевен; съдебен секретар – протоколист  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЯМАМ 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ;  

НЕ 

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

НЕ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ 

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

НЕ 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за

кредитора):  

НЕ 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

НЯМАМ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
НЯМА 

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

необходимо): 

НЯМА 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09 Януари 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 БОРИСОВА КАРТАЛСКА 
(трите имена) 

 

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

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

                            НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

          НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
                               НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

                      НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

 НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ; 

3. Имам следните задължения към кредитни или 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 ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ КЪМ БАНКА ДСК В РАЗМЕР НА 8300 ЛВ. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):           НЯМАМ;  

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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; 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) АНЕТА ХРИСТОВА ЙОТОВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Плевен, 

съдебен секретар-протоколист. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие 
 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не развивам дейност 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не съм имала участие 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивала дейност 
 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била  
 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): потребителски кредит в размер на 9000 лв. към Банка ДСК ЕАД 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): нямам 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 9.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната). БОГДАНА ХРИСТОВА МИРКОВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД 

ПЛЕВЕН    СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЯМАМ 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

НЕ 

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

НЕ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ 

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

НЕ 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЯМАМ 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

НЯМАМ 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЕ 

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

необходимо): 

НЯМА 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната   ЛЮДМИЛА МИЛАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
Административен съд - гр. Плевен 

Съдебен деловодител 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЯМАМ 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

НЕ 

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

НЕ 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
 

НЕ 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ 

 

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

НЕ 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЯМАМ 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

НЯМАМ 

 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 



възникване на конфликт на интереси, са: 
НЯМА 

 

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

необходимо): 

НЯМА 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 год. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната . ТАТЯНА ВЛАДИМИРОВНА ФЕДОРОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЯМАМ 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

НЕ  

 

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

НЕ 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ 

 

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

НЕ 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЯМАМ 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  

 НЯМАМ 

 

 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 



възникване на конфликт на интереси, са:  
НЯМА 

 

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

необходимо):  

НЯМА 

 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  09.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната           НЕЛИ ЙОТОВА ДРАГАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –

ПЛЕВЕН          СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не развивам 

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

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм имала участие 
                 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не развивам 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била 
 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): нямам 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  нямам 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: нямам 

 

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

необходимо): НЕ 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 09.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният ДИЯН ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 10.01.2009 г.  
 

Декларатор:  /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Мариян Петров Върбанов.     
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – гр. Плевен,  

Управител сграда, домакин. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие. 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): Не развивам дейност. 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не. 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не. 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):Не. 

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

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Нямам. 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Нямам. 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Няма. 

 

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

необходимо): Няма. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 10.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Мирослав Борисов Вълев     
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – гр. Плевен, 

Призовкар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие. 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): Не развивам дейност. 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не. 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не. 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):Не. 

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

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Потребителски кредит в размер на 10000 лева от „Алфа банк” АД. 

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Нямам. 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Няма. 

 

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

необходимо): Няма. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 12.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Марин Иванов Петров 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – гр. Плевен,  

Работник по поддръжка, призовкар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): Нямам участие. 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): Не развивам дейност. 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не. 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
Не. 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): Не. 

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

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): Нямам.  

 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Нямам. 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: Няма. 

 

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

необходимо): Няма. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 12.01.2009 г. 

 

Декларатор:  /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната ПАВЛИНА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – куриер – прислужник 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЯМАМ. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 

възникване на конфликт на интереси, са: 
НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

Дата: 12.01.2009 г. Декларатор: /п/ 

 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната     ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ГЪРКОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – гр. Плевен 

съдебен деловодител 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  

НЯМАМ УЧАСТИЕ 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ;  

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ 

 

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

НЕ СЪМ 

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА 

 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА 

 

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или 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):  

НЯМА 

 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 



НЯМА 

 

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

необходимо): 

НЯМА 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 13.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната . НАТАША ПЕТРОВА ГАВРИЛОВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –

ПЛЕВЕН ;  съдебен деловодител 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ  

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): НЕ 

 

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

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): НЕ  

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ  

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

НЕ 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  НЯМАМ  

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:  НЯМА  

 

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

необходимо):  

НЯМА 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата:  19.01.2009 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). ИВАЛИНА ЙОТОВА ИВАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР-

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛЕВЕН 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 

НЕ 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 

НЕ 

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

НЕ 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ 

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

НЕ 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Банка ДСК –  ипотечен кредит в размер на 25.380 лв, в момента остатъчна стойност 23.489,93 

лв,Банка ДСК – потребителски кредит в размер на 25 000 лв.,в момента остатъчна стойност -
21.278, 82 лв. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЕ  

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
НЕ 

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

необходимо): 

НЕ 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 19.01.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната) Eвгения Кънчева Петракиева  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Главен счетоводител в 
Административен съд - Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не съм едноличен търговец; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: СДРУЖЕНИЕ “ВЪЗРАЖДАНЕ 

ПЛЕВЕН” 

 

2. Дванадесет 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 била едноличен търговец; 

 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм; 

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): нямам; 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): ЕТ “Росен Борисов” 

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:към момента няма 
 

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

необходимо): няма 
 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.09 

 

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 Енева Дилкова, 
 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: - Административен съд Плевен –

Системен администратор 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
- нямам участие в търговски дружества.  
- съм притежавала миноритарен брой акции в ППС АД; Плама АД; Кайлъка ресурс АД; 

Оргахим АД. 

- не развивам дейност като едноличен търговец;  

- не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

- не съм имал(а) участие в  търговски дружества  
- съм притежавала миноритарен брой акции в ППС АД; Плама АД; Кайлъка ресурс АД; 

Оргахим АД. 

- не съм развивал(а) дейност като едноличен търговец   

- не съм бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  

Около 16 000 лева – ипотечен кредит, взет от Уникредит Булбанк АД  

 

4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба  
 

5. Няма свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси. 

 

6. Няма друга информация за частен интерес  
 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20 Януари 2009г. 
 

Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната  РУМЯНА ТОДОРОВА ИВАНОВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – куриер – прислужник; призовкар  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 20.01.2009 г.  
 

Декларатор:  /п/ 

 



 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната ПАВЛИНА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – куриер – прислужник; призовкар  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 22.01.2009 г.  
 

Декларатор:  /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната АНЕТА ДОБРЕВА ПЕТРОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ, назначена на 02.02.2009 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 06.02.2009 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) 

 

Долуподписаната ВЕНЕРА ПЕТКОВА МУШАКОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ, назначена на 02.02.2009 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 Дата: 06.02.2009 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) 

 

Долуподписаната ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА ДОБРЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ, назначена на 02.02.2009 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или 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 ипотечен кредит като съкредитоискател.   

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 06.02.2009 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) 

 

Долуподписаната МАРГАРИТКА ВАСИЛЕВА НЕШКОВА  
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР - ПРОТОКОЛИСТ, назначена на 02.02.2009 г.  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВЪЗРАЖДАНЕ ПЛЕВЕН” ГР. ПЛЕВЕН. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ВЪЗРАЖДАНЕ ПЛЕВЕН” ГР. ПЛЕВЕН. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 35000 лева ипотечен кредит – банка „ДСК” АД – клон Плевен; 

                    4000 лева потребителски кредит – банка „ДСК” АД – клон Плевен.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 06.02.2009 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 НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – ПРИЗОВКАР, назначен на 02.02.2009 г.  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 06.02.2009 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) 

 

Долуподписаната РОСИЦА ИВАНОВА БАРАКОВА  
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – ПРИЗОВКАР, назначена на 02.02.2009 г.  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 06.02.2009 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) 

 

Долуподписаната САШКА МАРИНОВА ВЪЛОВА  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – ПРИЗОВКАР, назначена на 10.03.2009 г.  
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА;  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ;  

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): 

НЯМАМ.  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): 

НЯМАМ. 

 5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 

НЯМА. 

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

необходимо): 

НЯМА.  

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 12.03.2009 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) 

 

Долуподписаната ХРИСА СТЕФАНОВА ИВАНОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – Съдебен деловодител, назначена на 03.06.2009 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

НЯМАМ. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЯМАМ. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 

НЯМАМ. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 04.06.2009 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Диян Георгиев Добрев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен администратор в 

Административен съд гр. Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Имам промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 10.01.2009 г. 

Декларация по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ, състояща се в това, че на 

16.12.2009 г. сключих Договор за жилищен банков кредит на стойност 32 000 евро с 

банка „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД. 

 

 Дата: 18.12.2009 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) 

 

Долуподписаната ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДОЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – касиер, назначена на 28.07.2010 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

НЯМАМ. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЯМАМ. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 

НЯМАМ. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 28.07.2010 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА ДОЧЕВА 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд гр. Плевен 

- касиер, назначена на 28.07.2010 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или специален закон е несъвместима с моето 

положение. 

Дата: 28.07.2010 г.        Декларатор: /п/ 

 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА БЕНЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – съдебен деловодител, назначена на 06.10.2010 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

НЯМАМ. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЯМАМ. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 

НЯМАМ. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 

 Дата: 07.10.2010 г. 
 

Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА БЕНЧЕВА 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд – Плевен, 

съдебен деловодител, назначена на 06.10.2010 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или специален закон е несъвместима с моето 

положение. 

Дата: 07.10.2010 г.        Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

 

Долуподписаният Д.В.Н. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд гр. Плевен 

– съдебен помощник, назначен на 01.02.2011 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или специален закон е несъвместима с моето 

положение. 

 Дата: 01.02.2011 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 Д.В.Н. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – съдебен помощник, назначен на 01.02.2011 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ БИЛ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

НЯМАМ. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЯМАМ. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 

НЯМАМ. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 Дата: 01.02.2011 г. Декларатор: /п/ 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

 

Долуподписаният Д.П.П. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд гр. Плевен 

– съдебен помощник, назначен на 01.02.2011 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или специален закон е несъвместима с моето 

положение. 

 Дата: 01.02.2011 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 Д.П.П. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – съдебен помощник, назначен на 01.02.2011 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

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

НЕ СЪМ БИЛ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

кредит от банка над 5000 лева 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЯМАМ. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 

НЯМАМ. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 Дата: 01.02.2011 г. Декларатор: /п/  

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Ивалина Йотова Иванова  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен секретар в 

Административен съд гр. Плевен 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 Имам промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 19.01.2009 г. 
Декларация по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ, състояща се в това, че на 
10.05.2011 г. сключих Договор за потребителски кредит на стойност над 5000 лева с 
банка „ДСК” . 

 

 Дата: 11.05.2011 г.       Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Диян Георгиев Добрев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен администратор в 
Административен съд гр. Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 Имам промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 10.01.2009 г. 
Декларация по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ, състояща се в това, че на 
09.06.2011 г. сключих Договор за потребителски кредит на стойност над 5000 лева с 
банка „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 Дата: 14.06.2011 г.       Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Диян Георгиев Добрев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен администратор в 
Административен съд гр. Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 Има настъпила промяна в обстоятелствата в подадената от мен на 14.06.2011 г. 
Декларация по чл.12, т.3 от ЗПУКИ, състояща се в това, че на 06.03.2012 г. сключих 

договор за потребителски кредит на стойност над 5000 лева с банка 
„РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с който е рефинансиран декларирания с 
декларацията от 14.06.2011 г. потребителски кредит. 
 

 Дата: 07.03.2012 г.       Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Д. В. Н. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 

Административен съд - Плевен 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Има промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 01.02.2011г. Декларация 

по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ, състояща се в това, че на 01.10.2012г. съм 

сключил договор за кредит с Обединена българска банка АД за сума над 5000 лева.  

 

 Дата:  08.10.2012г.      Декларатор: /п/ 

         /Д. Н./ 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл. 12, т. 1 от  

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА БЕНЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд гр. Плевен 

– призовкар, назначена на 09.10.2012 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

НЕ ЗАЕМАМ друга длъжност и не извършвам друга дейност, която съгласно 

Конституцията на Република България или специален закон е несъвместима с моето 

положение. 

Дата: 09.10.2012 г.        Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната МИРОСЛАВА ВАСИЛЕВА БЕНЧЕВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. 

ПЛЕВЕН – призовкар, назначена на 09.10.2012 г. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на 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 В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 

НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ СЪМ УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 

НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 

НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ КАТО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ; 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

НЕ СЪМ БИЛА УПРАВИТЕЛ ИЛИ ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ. 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и  кредитора):  

НЯМАМ. 

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

НЯМАМ. 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 

1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 

НЯМАМ. 

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г. 

 Дата: 09.10.2012 г.  

Декларатор: /п/ 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният Диян Георгиев Добрев  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен администратор в 
Административен съд гр. Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 Има настъпила промяна в обстоятелствата в подадените от мен на Декларации 

по чл.12, т.3 от ЗПУКИ на 18.12.2009 г. и на 07.03.2012 г., състояща се в това, че на 
11.10.2012 г. сключих 3 (три) договора за потребителски кредит на обща стойност над 

5000 лева с „БАНКА ДСК” ЕАД, с които са рефинансирани (погасени изцяло) 

декларираният с декларацията от 18.12.2009 г. жилищен банков кредит в банка 
„ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД и декларираният с декларацията от 
07.03.2012 г. потребителски кредит в „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 Дата: 15.10.2012 г.       Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната Евгения Кънчева Петракиева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Главен счетоводител в 
Административен съд гр. Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 Имам промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 20.01.2009 г. 
Декларация по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ, състояща се в това, че на 
08.11.2012 г. сключих Договор за потребителски кредит на стойност 40000 лева с банка 
„РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 Дата: 08.11.2012 г.       Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Д. В. Н. 

(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник 

Административен съд - Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Има промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 01.02.2011 г. Декларация 

по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ, допълнена с декларация за настъпила 

промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ от 08.10.2012 г., 

като промяната се състои в това, че на 01.10.2012 г. съм сключил договор за кредит с 

Обединена българска банка АД за сумата от 7000 /седем хиляди/ лева. С настоящата 

декларация посочвам настъпила промяна – кредитът от Обединена българска банка АД 

за сумата от 7000 /седем хиляди/ лева е напълно погасен. 

 

 Дата:  03.10.2014 г.      Декларатор: 

         /Д. Н./ 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната Евгения Кънчева Петракиева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Главен счетоводител в 
Административен съд - Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Имам промяна в обстоятелствата по т.3 от подадената от мен на 20.01.2009 г. 
декларация по чл.12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПРКИ и в декларацията от 08.11.2012 г., 
състояща се в това, че на 03.06.2015 г. сключих Договор за потребителски кредит на 
стойност 40 000 лева с банка „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с който погасих 

задължението си по сключения на 08.11.2012 г. договор със същата банка. 

 

 

 Дата:  04.06.2015 г.      Декларатор: /п/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 

 

Подписаната  ИВАЛИНА ЙОТОВА ИВАНОВА  

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Гл. спец .” ЧРАД ” – 

Административен съд  Плевен 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: 

.................................................................................................................................................. 

ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ: 

 

На 05.11.2015 г. сключих нов договор за банков потребителски кредит с банка 

ДСК за сумата от XXX   лева, с който обединих задължения, посочени в подадени от 

мен декларации по чл.12, т.2 от ЗПУКИ от 19.01.2009 г. и по чл.12, т.3 от ЗПУКИ от  

11.05.2011 г.  
 

 

Дата: 09.11.2015 г.       Декларатор:  / п /   

 





 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 
 

Подписаният Диян Георгиев Добрев 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен администратор в 

Административен съд гр. Плевен 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: 

.................................................................................................................................................. 

 

ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ: 

 

Има настъпила промяна в обстоятелствата в подадената от мен Декларация по 

чл.12, т.3 от ЗПУКИ на 15.10.2012 г., състояща се в това, че на 16.06.2016 г. сключих 

Договор за потребителски кредит на стойност 42 000 лева с банка „РАЙФАЙЗЕНБАНК 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД, с който погасих (рефинансирах) задълженията си по сключените на 
11.10.2012 г. 3 (три) договора за потребителски кредит в „БАНКА ДСК” ЕАД.   

 

 

Дата: 16.06.2016 г.       Декларатор:   /п/  

 

 

 

  

 








