
  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната) ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА КОЛЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД - гр.ЛОВЕЧ, 

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): НЕ 

  

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

дейност): НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

  

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

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

  

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

на дейност): НЕ 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

  

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

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

кредитора): НЕ 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

  

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: 

  За „свързани „ с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 
  



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

необходимо):    Йорданка Иванова Добрева/племенница/ – съд.деловодител ОС-Ловеч 

 Друга информация за частен интерес не ми е известна . 
  

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 10.03.2009 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) 
  

Долуподписаният(ната). НАДКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА 
(трите имена) 

  

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

ЛОВЕЧ,  ГЛАВЕНСЧЕТОВОДИТЕЛ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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  кредитора): НЕ 

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт наинтереси: 

  ДЕТЕЛИН ХРИСТФОРОВ ДИМИТРОВ – СЪПРУГ  месторабота: ОБЩИНА ЛОВЕЧ-касиер- 

събирач 

  ПЕТЯ ДЕТЕЛИНОВА ДИМИТРОВА – ДЪЩЕРЯ  ,  ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

ВАРНА - студентка 

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

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

г. 



  

 Дата:. 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване 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 ПЕТКОВ ДЕНЧЕВ 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР в 

ОКРЪЖЕН СЪД гр. ЛОВЕЧ 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /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: 

ГАЛИНА ТОДОРОВА ДЕНЧЕВА – СЪПРУГА – технически сътрудник в Нотариална 

кантора – Найда Тодорова 

ДЕНИСЛАВ ПЕТКОВ ДЕНЧЕВ – БРАТ – „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД – Експерт 

„Инвеститорски контрол” 
За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 

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

необходимо): НЕ СА МИ ИЗВЕСТНИ 



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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 28.01.2009 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  НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДЕНЧЕВ 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР В ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  

         Имам промяна в обстоятелствата, а именно – съпругата ми 
Галина Тодорова Денчева заема длъжност „Деловодител в Съдебно-
изпълнителна служба” при РС-Ловеч. 
  

  

 Дата: 31.03.2011г.                                                       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  НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДЕНЧЕВ 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР В ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
  

         Имам промяна в обстоятелствата, а именно – съпругата ми 
Галина Тодорова Денчева заема длъжност „Деловодител в 
Деловодство по наказателни дела” при РС-Ловеч. 
  

  

 Дата: 01.07.2012г.                                                       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) 
  

Долуподписаният(ната).НАДКА ДИМИТРОВА ГУЧЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ СЧЕТОВОДИТЕЛ - 

КАСИЕР 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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  кредитора): 

40000 лв. потребителски кредит към Уникредит Булбанк. Съкредитоискател по ипотечен 

кредит към Пощенска банка за 30000 лв. 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в 

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ 

  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт наинтереси: 

ДЪЩЕРЯ – ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА НИКОЛАЕВА – съдебен секретар в  Административен съд – 

гр. Ловеч. 

  

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

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

    



 Дата: 01.04.2011 год. 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) 
  

Долуподписаният(ната) Иваничка Панкова Иванова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:съдебен деловодител  при Окръжен съд-Ловеч 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето): 

  

                                                                   нямам участие 

  

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

дейност):                      

                                                                  не развивам 

  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:    

                                                                                            

                                                                   не членувам 

  

  

2. Дванадесет месеца 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 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  кредитора): 

  

                                                                 нямам такива 



  

  

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 такива 

  

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

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дейността на които би 

довела довъзникване на конфликт на интереси, са: 

Стефан Тошков Иванов –девер, който има фирма „3М-АУТО”ЕООД с предмет на 

дейност автотенекеджийски и бояджийски услуги.За други „свързани” с мен лица не ми е известно да 

извършват дейност, която би довела до възникване на конфликт на интереси. 

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

от наказателния кодекс. 

  

 Дата: 01.04.2011 

  

Декларатор: /п/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната) Севдалина Цанкова Павлова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – Ловеч, Съдебен секретар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /назначаването 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 подобна 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 подобна 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): Нямам финансови задължения. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): Нямам такива. 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: Няма такива лица. 

За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 

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

необходимо): Няма такава. 

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

313 от Наказателния кодекс. 
    



 Дата: 14.01.2009 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(ната) СЕВДАЛИНА ЦАНКОВА ПАВЛОВА 
(трите имена) 

  

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

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

ИМАМ промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 – Декларирам, че 

свързаното с мен лице е Евгения Павлова Иванова – Съдия в Окръжен съд – 

Ловеч. 

  

 Дата: 17.05.2010г.                                                  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) 
  

Долуподписаният(ната). ЛАТИНКА  ДАВИДОВА ДОБРЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД-ГР. ЛОВЕЧ – 

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):    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  кредитора): 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ В РАЗМЕР НА 20 000 /ДВАДЕСЕТ ХИЛЯДИ / ЛВ. ОТ  БАНКА  „ ДСК 

/ - КЛОН ГР. ЛОВЕЧ  ПРЕЗ М.  МАЙ   2010 ГОД. 

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

                                                                             НЕ 

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт наинтереси:                                                          НЕ 

  

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

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

г. 

    



Дата: 31.03.2011 ГОД. Декларатор: /п/ 

    

  

  

  

  

  
  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ЙОРДАНКА ИВАНОВА ДОБРЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Окръжен съд гр. Ловеч – 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): не 

  

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

дейност): ; не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

 не 

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

на дейност): не 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

кредитора):  не 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): не 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: не 

  

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

необходимо):Други свързани с мен лица-Юлия Костадинова Колева-вуйна , работи като Съдебен 

Администратор при Окръжен съд гр.Ловеч . 



За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 

  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 

  

Декларатор: /п/ 
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). Ванелия Атанасова Димитрова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр. Ловеч, 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): не 

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

дейност): не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

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

на дейност):не 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

кредитора): не. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): не 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: не. 

За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 

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: 14.01.2009 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) 
  

Долуподписаният(ната). .......ГАЛИНА КИРИЛОВА АВРАМОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД гр. ЛОВЕЧ, съдебен секретар. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или 

акционерното участие на лицето): нямам участие. 

  

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

развивам дейност. 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска 

цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител. 

  

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

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

участие. 
  

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

съм развивала дейност. 
  

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не. 

  

3. Имам следните задължения 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): 

25 000 – двадесет и пет хиляди лева ипотечен кредит, към Българска пощенска банка АД – София, 

БПБ АД – гр. Ловеч. 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в 

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам 

сключени договори. 
  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт наинтереси: Не 

ми е известно за „свързани” с мен лица, които да извършват дейност, която би довела до възникване 

на конфликт на интереси. 
  

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

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



  

 Дата: 

  

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(ната) .......ГАЛИНА КИРИЛОВА АВРАМОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД гр. 

ЛОВЕЧ, съдебен секретар. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Имам промяна в обстоятелствата – В декларацията по чл. 12 т. 2 във вр. с чл. 

14 от закона, т. 5 – Станимир Колев Аврамов не работи в ОЗ „Охрана” – 

Ловеч. 

  

 Дата:                                                                         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) 
  

Долуподписаният(ната).Дарина Петрова Николова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр.Ловеч, 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 

развивам дейност 

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

цел, търговски дружества или кооперации: 

  

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

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

  

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 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  кредитора):към Уникредит булбанк – 20,000 лева. 

  

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

области, свързанис 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 установяване на 

конфликт наинтереси: нямам 

  

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

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

  

 Дата: 01.04.2011г. 

  

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 ДАНИЕЛА ИВАНОВА КИРОВА  
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД – ГР.ЛОВЕЧ, СЪДЕБЕН 

СЕКРЕТАР 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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  кредитора):Потребителски 

кредит  в размер на 20000/двадесет хиляди/  лева, ипотечен кредит в размер на 33 000 /тридесет и 

три хиляди/ лева. 

  

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

НЕ 

  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт наинтереси: Евелин Иванов Василев – брат – работи в поделение 72310”А” 

  

  



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

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

г. 

  

 Дата: 01.04.2011 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) 
  

Долуподписаният(ната). ЗОРНИЦА ИЛИЕВА КОСАКОВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД – гр.ЛОВЕЧ 

„ СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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  кредитора): 

     17 000 лева – седемнадесет хиляди лева потребителски заем към ДСК 

     16 000 лева – шестнадесет хиляди лева, потребителски заем към СИБанк 

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

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:  НЕ 

  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт наинтереси: 

Теодора Божинова Петрова 

– Данъчна служба гр.Благоевград – първа братовчедка; Димитър Георгиев Дабчев – съпруг на 

Теодора Б.Петрова. 

  



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

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

  

 Дата: 06.04.2011 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(ната) ЗОРНИЦА ИЛИЕВА КОСАКОВА 
(трите имена) 

  

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

ГР.ЛОВЕЧ 

   „ СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

     Имам промяна в задълженията към кредитните и финансови институции - 

20 000 лв. ипотечен кредит към Българска пощенска банка погасен, теглен 

потребителски кредит от ДСК в размер на 17 000 лв. 

  

 Дата: 06.04.2011 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(ната): ТАТЯНА БОГДАНОВА ДОЧЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр. Ловеч, 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): НЕ 

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

дейност): .................НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не 

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

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

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

на дейност): НЕ 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  НЕ 

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

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

кредитора: НЕ 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: 

Съпруг Христофор Минков Дочев 

  

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

необходимо): не 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 22.01.2009 година 

  

Декларатор: 

  

  



  

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) 
  

Долуподписаният(ната). Станислава Георгиева Атанасова 
(трите имена) 

  

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

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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  кредитора): не 

  

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 

не 

  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт наинтереси: не 

  

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

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

г. 

  

 Дата: 11.04.2011 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) 
  

Долуподписаният(ната).  Царина Тодорова Димитрова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: мл.сп. съд. дел. с-ба арх. и статистик 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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  кредитора): 

17 500 / седемнадесет хиляди и петстотин/ лева – потребителски заем към банка ДСК ЕАД и  7000 

/седем хиляди/ лева – потребителски заем към ДСК ЕАД . 

  

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЕ 

  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси: съвместно съжителство  с Тихомир Георгиев  Пенков  - надзирател в Затвора – Ловеч; брат 

– Димитър Тодоров Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура - Ловеч 

  

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

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

    



 Дата: 04.04.2011 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(ната). Миленка Йорданова Тодорова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Окръжен съд – Ловеч 

                                       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): „АМБЛО-98” ООД гр. Ловеч в несъстоятелност с 

подадена молба за освобождаване 

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): 

 „АМБЛО-98” ООД гр. Ловеч в несъстоятелност с подадена молба за освобождаване 

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

на дейност): не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

  

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

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

кредитора):  20 000 лв. потребителски заем към Уникредит Булбанк  клон Ловеч 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от 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: 

Ценко Тодоров Тодоров – съпруг, „АМБЛО” ООД гр. Ловеч 

Тоня Ценкова Тодорова – дъщеря , „ТОД-ТОД” ЕООД гр. Ловеч 

Борислав Йорданов Василев – брат, ЕТ „Борислав Василев” гр. Ловеч, „МЕТЦГЕРАЙ”  ЕООД 

гр. Ловеч, „ЙОРИ-УОРМ” ЕООД гр. Ловеч 

 За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 



  

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

необходимо):                  НЕ МИ Е ИЗВЕСТНА 

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

313 от Наказателния кодекс. 
Дата: 26.01.2009 г. Декларатор: /п/ 

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и 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(ната). Веселина Величкова Василева 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр. Ловеч, 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 

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): 

нямам 

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 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  кредитора):нямам 

  

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

области, свързанис 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 установяване на конфликт наинтереси: 

Павлин Георгиев Василев - съпруг 

  

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

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

  

 Дата: 31.03.2011 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(ната). Теменужка Василева Кирилова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в 

ОКРЪЖЕН СЪД гр.Ловеч 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /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): 

Потребителски Кредит 13 600 лева  Банка ДСК-клон гр.Ловеч 

Ипотечен кредит 15 000лв. Пощенска Банка-клон гр.Ловеч. 

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от 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:. 

За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 



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

необходимо): НЕ СА МИ ИЗВЕСТНИ 

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 11.03.2009 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) 
  

Долуподписаният(ната). Анелия Петкова Ангелова 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр.Ловеч, 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): 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  кредитора): не 

  

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

области, свързанис вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: не 

  

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

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт наинтереси: не 

  

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

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

  

 Дата: 20.04.2011г. 

  

Декларатор: /п/ 

  



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). АКСЕНИЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА-ЙОЧЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД-ГР.ЛОВЕЧ, 

„СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР” 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 

дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ  УЧАСТИЯ 

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 СЪМ 

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: 

Съпруг Илиян Цанков Йочев-счетоводител във ЕООД”Веселина-90”гр.Ловеч. 

ЕТ”ПАРИС-ПЛАМЕН ЙОЧЕВ”, рег.по ф.д.№1905/1992-ЛОС-брат на съпруга ми. 

  

За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси 

  



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

необходимо): 

 НЕ МИ Е ИЗВЕСТНА. 

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

313 от Наказателния кодекс. 
 Дата: 15.01.2009г. Декларатор: /п/ 

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ДОБРЕВА 
(трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД гр. ЛОВЕЧ, 

Домакин-чистач 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

  

1. Към датата на 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): 

23 000 лева – двадесет и три хиляди лева потребителски кредит, към ДСК - гр. Ловеч. 

5 500 лева – Кредитни карти към Пощенска Банка – гр.Ловеч 4. Имам сключени договори с 

еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани 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 
За други „свързани” с мен лица не ми е известно да извършват дейност, която би довела до 

възникване на конфликт на интереси. 

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

необходимо): НЕ  СА МИ ИЗВЕСТНИ 



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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 г. 

  

Декларатор: /п/ 

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СЪБЕВА 
 (трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР. ЛОВЕЧ – 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): НЕ 

  

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

дейност): НЕ 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

  

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

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

  НЕ 

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

на дейност): НЕ 

  

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ 

  

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

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

кредитора):  НЕ 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): НЕ 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: Светлана Кирилова Георгиева – снаха – ЕТ „Иво-

2000-Светлана Георгиева” - Ловеч 
  

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

необходимо): НЕ МИ Е ИЗВЕСТНА 



  

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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 год. 

  

Декларатор: /п/ 

  

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ВЕСЕЛИН ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ 
 (трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР. ЛОВЕЧ – 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): 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):  10 112.50 лв. – кредит – Райфайзен банк - Ловеч 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани 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 МИ Е ИЗВЕСТНА 

  



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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 год. 

  

Декларатор: /п/ 

  

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ 
 (трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР. ЛОВЕЧ – 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): 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):  13 000 лв. – кредит – Райфайзен банк - Ловеч 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани 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 МИ Е ИЗВЕСТНА 

  



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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 год. 

  

Декларатор: /п/ 

  

  
  



  

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

  

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

данни, за обявяване в Интернет) 
  

Долуподписаният(ната). ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДЕНЕВ 
 (трите имена) 

  

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

ОКРЪЖЕН СЪД - ГР. ЛОВЕЧ – 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): 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):  10 000 лв. – банков кредит към Уникредит Булбанк – Ловеч. 

  

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 

оказали облагодетелствани 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 МИ Е ИЗВЕСТНА 

  



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

313 от Наказателния кодекс. 
  

 Дата: 26.01.2009 год. 

  

Декларатор: /п/ 

  


