
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната)  Яна  Цветанова  Димитрова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр. Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

или акционерното участие на лицето): нямам участие 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. 
 

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм  имал(а) 

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

”ЗАМОРА-Димитров и Сие” 
 

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

предметът на дейност):  не съм развивала дейност като едноличен търговец; 
 

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

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  СД 

”ЗАМОРА-Димитров и Сие”. 
 

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

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

кредитора):  52 000 евро кредит към МКБ Юнионбанк. 
 

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

облагодетелствани 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:  Няма свързани с мен лица 
 

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

необходимо):  Нямам такава. 
 

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) 

 

Долуподписаният(ната)   АЛБЕНА  ТАКОВА  МОМЧИЛОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД – гр. Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето); 

 

 НЕ развивам дейност като едноличен търговец. (посочва се името и предметът на дейност); 

 

 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: 

 НЕ съм имал(а) участие в търговски дружества (посочва се името на търговското дружество). 

 

 НЕ СЪМ развивал(а) дейност като едноличен търговец (посочва се името и предметът на 

дейност); 

 

 НЕ СЪМ бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

 

3. НЯМАМ задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, 

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

 

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 (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност). 

 

5. НЯМАМ свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 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. 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 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната)  Велина Иванова Полежанова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам; 

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

предметът на дейност):  не; 

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

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не. 
 

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

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

не; 

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

предметът на дейност):  не; 

 бил(а) съм 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:  Николай Славчов Полежанов – съпруг, 

разследващ полицай в РУ на МВР – Разлог. 
 

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

необходимо):  не. 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата: 21.01.2009 година 

 

Декларатор:    /п/ 
 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният  Атанас  Симеонов  Иванов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр. Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

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

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

на дейност):  не; 

 бил съм управител или член на орган на управление или контрол на следните 

юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  подадено 

заявление на 30.09.2007г. за напускане като член на фондация “С.в.”, със седалище 

и адрес на управление гр.Б. и като член на фондация “С.и.”, със седалище и дарес 

на управление гр.Б.;  подадено заявление на 30.09.2007г. за освобождаването ми 

като ликвидатор на сдружение с нестопанска цел “А.С.-Т.н.”, със седалище и адрес 

на управление гр.Б. 

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

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

ипотечен кредит по договор №***** от 27.10.2008г. с ТБ“МКБ Ю.Б.” гр.С., със 

задължение към банката в размер на ** ***.** €. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

допълнителен трудов договор с ЮЗУ“Н.Р.” гр.Б., ф-т “П.-и.”, като преподавател по 

дисциплината “Гражданско процесуално право”. 

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

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

възникване на конфликт на интереси:  не. 

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

не. 
 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 

 Дата: 27.01.2009 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 Емил Димитров Божков. 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – град Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

акционерното участие на лицето): „Б.БТ”АД гр.Б. – 4 акции, придобити от масова/бонова 

приватизация; 

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

дейност): не развивам такава дейност; 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм; 

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

 имал участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): „Б.БТ”АД 

гр.Б. – 4 акции, придобити от масова/бонова приватизация; 

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

дейност): не съм; 

 бил 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): 

задължение на стойност ** ***.00 лв. към „Б.ДСК”ЕАД, клон Б.; 

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

облагодетелствани 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 такива. Имам роднини по съребрена линия от 

четвърта степен, регистрирани като ЕТ или притежаващи дялове в търговски дружества, но с 

тях не се намирам в икономически или политически отношения; 

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: 27.01.2009 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  Димитър  Иванов  Думбанов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд - Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: Районен съдия в Районен съд – Разлог 

нямам участие в търговски дружества,  не развивам дейност като едноличен търговец, не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации. 

2. Дванадесет месеца преди датата на назначаването ми на длъжността не съм имал участие 

в търговски дружества, не съм развивал дейност като едноличен търговец, не съм бил 

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

цел, търговски дружества или кооперации. 

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

лица, на стойност над 5000 лв.: 1. Сума в р-р на ** ***.00  лв. дължима по Договор за 

отдаване на автомобил при условия на финансово обвързан лизинг от 04.07.2007г., 

сключен с ЕООД „М.”, гр.С.; 2. Сума в р-р на * ***. 00 лв. по Договор за потребителски 

кредит от 14. 05. 2004 г., сключен с ЕАД „Б.ДСК”, гр.С., кл.Р..     

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба. 

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

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

възникване на конфликт на интереси:  Не се намирам в икономически и политически 

отношения със съпругата, роднините по права линия, роднините по съребрена линия и 

роднините по сватовство по смисъла на  §1, т.1 от допълнителната разпоредба на 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, включително и с 

физически и юридически лица.  

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

необходимо): 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата:  28.01.2009 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  НИКОЛАЙ  ВЕНЦИСЛАВОВ  ГРЪНЧАРОВ 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Районен съд - Разлог 

Районен  съдия – Председател 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на избирането/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; 

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

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

участие в търговски дружества за този период; 

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

дейност):  не съм развивал такава дейност; 

 бил управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил управител 

или член. 

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

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

задължения. 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  нямам 

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:  нямам свързани с мен лица с които може да 

възникне конфликт на итереси по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване 

на конфилкт на интереси. 

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: 28.01.2009 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) 
 

Долуподписанната  Румяна Запрянова Запрянова 
 (трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  Районен съд – Разлог 

Районен съдия 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

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

акционерното участие на лицето):  нямам участие 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 на 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): 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; 

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

над 5000 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 

сключени договори с еднолични търговци или юридически лица. 

5. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от 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 се намирам в икономически и политически 

отношения с роднините по права линия и роднините по съребрена линия по смисъла на 

§1, т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПРКИ. 

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:  28.01.2009 г. 

 

Декларатор:    /п/ 
 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Емил Димитров Божков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Районен съд – град  

Разлог. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

кредитора): освен задължение на стойност 30000.00 /тридесет хиляди/ лева към „Банка ДСК” 

ЕАД – клон Благоевград /което съм декларирал/, на 31.03.09 г., поех второ задължение в 

размер на 26360.00 лв., също към „Банка ДСК” ЕАД – клон Благоевград;  

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 03.04.09 г. 

 

Декларатор: 
 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 ЗПРКИ 
по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният Емил Димитров Божков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Районен съд – град  

Разлог. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. На 11.05.09 г. погасих двата си кредита към „Банка ДСК” ЕАД – клон Благоевград, 

както следва: задължение на стойност 30000.00 /тридесет хиляди/ лева към „Банка ДСК” 

ЕАД – клон Благоевград /което съм декларирал пред Вас/ и задължение в размер на 26360.00 

лв., също към „Банка ДСК” ЕАД – клон Благоевград /което също съм декларирал пред 

Вас/. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 15.05.09 г. 

 

Декларатор: 
 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) Велина Иванова Полежанова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Разлог, районен 

съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Николай Славчов Полежанов – съпруг, упражнява адвокатска дейност. 

 

 

 Дата:  15.11.2010г.      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 Атанас Симеонов Иванов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия при Районен съд 

гр. Разлог 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ: 

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

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би 

довела до възникване на конфликт на интереси, са: Рая Колева Илиева, Кольо Велинов 

Илиев, Елка Димитрова Илиева, „Феникс – Дупница” ООД- гр. Дупница; „Феникс – 

Ресурс” ООД- гр. Дупница и „Феникс – Енергетика” ООД- гр. Дупница. 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата:  21.01.2010 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 Интеренет ) 
 

Долуподписаният: 

Димитър Иванов Думбанов 
(трите имена) 

 

В качеството си на лице заемащо публична длъжност: 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Разлог 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Настъпи промяна в обстоятелствата  по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси: 

 

Свързано с мен лице по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси , дейността на което би 

довела до възникване на конфликт на интереси е Мария Иванова Думбанова, 

изпълняваща длъжността „юристконсулт” в АД „Юлен”, гр. София. 

 

 

17.02.2011 г.                                                          Декларатор: /п/ 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 ЗПРКИ 
по чл.12, т.3, във връзка с чл.15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаният: 

Атанас Симеонов Иванов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

районен съдия при Районен съд гр. Разлог, 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

5. настъпи промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПРКИ: 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: Рая Колева Илиева, Кольо Велинов Илиев, Елка 

Димитрова Илиева, “Феникс-Дупница”ООД гр.Дупница;  “Феникс-Ресурс”ООД 

гр.Дупница и “Феникс-Енергетика”ООД гр.Дупница. 

 

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

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 18.02.2011 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 Интеренет ) 

 
 

Долуподписаният:  Димитър Иванов Думбанов 
(трите имена) 

 
В качеството си на лице заемащо публична длъжност: 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Разлог 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
Настъпи промяна в обстоятелствата  по чл.12, т.2 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

 

Свързано с мен лице по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба 

на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 

дейността на което би довела до възникване на конфликт на интереси е Мария 

Иванова Думбанова – съпруга на декларатора, изпълняваща длъжността 

Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация – Банско, 

считано от 04.07.2011 год. 

 
 
15.07.2011 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 Интеренет ) 
 

Долуподписаният: 

Димитър Иванов Думбанов 
(трите имена) 

 

В качеството си на лице заемащо публична длъжност: 

Административен ръководител – Председател на Районен съд – Разлог 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Настъпи промяна в обстоятелствата  по чл. 12, т. 2 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси: 

 

Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и 

към други лица, на стойност над 5000 лв.:  

1. Сума в р-р на ** ***.00  лв. дължима по Договор за отдаване на автомобил при 

условия на финансово обвързан лизинг с опция за прехвърляне на правото на 

собственост № 48475 от 17. 06. 2011 г., сключен с ЕООД „МОТО-ПФОЕ”, гр. София;  

Друга информация за частен интерес: Споразумение към Договор за отдаване на 

автомобил при условия на финансово обвързан лизинг от 04. 07. 2007 г., сключен с 

ЕООД „МОТО-ПФОЕ”, гр. София и поръчка № 1 от 04. 07. 2007 г., с реф. № 32921 от 

20. 06. 2011 г. за оценка и изкупуване на отдадения с цитираният договор автомобил  

в размер на ** ***.00 лв.; 

 

Свързано с мен лице по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната разпоредба на Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дейността на което би 

довела до възникване на конфликт на интереси е ЕООД „МОТО-ПФОЕ”, гр. София. 

 

 

23.06.2011 г.                                                          Декларатор: /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ 

по чл. 12, т. 3 във връзка с чл. 15 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 

 

Долуподписаният Емил Димитров Божков 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия при Районен съд – 

гр. Разлог, 
 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Настъпи промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ: 

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

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би 

довела до възникване на конфликт на интереси, са: Мая ххх Бойчева, Димитър хххх 

Божков, Софика хххх Божкова, ЕТ „Елтрон – Явор Чапкънов” – град Благоевград, Явор 

хххх Чапкънов, Емилия ххххх Чапкънова, „Благоевград БТ” АД – град Благоевград. 

 

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

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата: 16.11.2012 г.     Декларатор: /п/ 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 

Долуподписаният(ната) АЛБЕНА ТАКОВА МОМЧИЛОВА 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД – гр. Разлог 

Районен съдия 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам задължения към кредитни или финансови институции – ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ в 

размер на ХХХХХХХ /ХХХХХХХ лева/ по сключени договори № ХХХХ и ХХХХХ от 

08.11.2012г. със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. 

 

 Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
 

 Дата:  17.11.2012      Декларатор: /п/ 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПРКИ 

по чл.12, т.3, във връзка с чл.15 от  

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

Долуподписаната Румяна Запрянова Запрянова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД – РАЗЛОГ, 
РАЙОНЕН СЪДИЯ 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
(попълва се само точката по която е възникнала промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПРКИ. Останалите се 

изтриват.) 

 

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

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би 

довела до възникване на конфликт на интереси, са: Михаил Илиев Андреев – адвокат в 

Адвокатска колегия – Благоевград. 

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

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 15.01.2013 г.    Декларатор: (п) 

 

 
 


