
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният Пламен Борисов Борисов 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член съдия –Окръжен съд гр.Велико 
Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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):  потребителски кредит от 2006 година 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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. Свързан и с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:  НЕ  
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
   НЕ 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 19.01.2009 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) 

 
Долуподписаната Сара Христова Николова - Стоева 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр.Велико Търново -
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 развивала 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: до м.май 1991г. съм била член на КС 
на „Интерхотел В.Търново”АД гр.В.Търново 
 
2. 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 съм развивала 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: от м.април 1990 до м.май 1991г. 
съм била член на КС на „Интерхотел В.Търново”АД гр.В.Търново 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора): нямам 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): нямам 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:нямам 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):не 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 



 
 Дата: 05.01.2009г. 

 
Декларатор: Сара Христова Николова-Стоева 

 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаната). Димитринка Иванова Гайнова-Радева 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд-Велико Търново, 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 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
    Не съм имала участие в търговски дружества     
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
    Не съм развивала дейност като едноличен търговец     
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол       
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
ипотечен кредит; 
потребителски кредит; 
овърдрафт 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): Не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
Не 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
Не 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 



313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 30.01.2009г. 

 
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). Даниел Гочев Минов 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Председател – административен 
ръководител на окръжен съд град Велико Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /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 
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 съм имал участие в търговски дружества. 
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 заем с остатък за изплащане и кредитна карта в същата банка. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми 
по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  
Нямам сключени договори. 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване 
на конфликт на интереси, са: 
Тодор Гочев Минов – съдия в районен съд град Стара Загора – брат. 
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: 20.01.2009 

 
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). ДИАНА НИКОЛОВА КОСТОВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ  ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 
акции в 30 бр. от масовата приватизация 
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 заем; 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): НЕ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
НЕ 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
НЕ 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
  



 Дата: 17.01.2009 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). Евгений Стефанов Пачиков 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Великотърновски окръжен съд -
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 развивам 
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 
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 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):  
Поръчител по кредит. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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: 
Съпруга-Даниела Маринова Иванакова-Пачикова- вещо лице- психиатър. 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
  



 Дата: 29.12.2008 г. Декларатор: /п/ 
 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). ЕЛЗА ЛЮБОМИРОВА РЕБУЛОВА - ЙОВКОВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО 
 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 
      Нямам участие в търговски дружества. 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
     Не развивам дейност като едноличен търговец. 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
      Не съм управител или член на орган на управление или контрол. 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
    Не съм имала участие в търговски дружества. 
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
    Не развивам дейност като едноличен търговец. 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
    Не съм била управител или член на орган на управление или контрол. 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
   Отпуснат банков кредит през 2004 г. със срок за изплащане 7 години, считано от 2004 г. 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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. 
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: 30.01.2009 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 Георги Тонев Драгостинов 
 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: член-съдия във Великотърновски 
окръжен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
нямам участие в следните търговски дружества, не развивам дейност като едноличен 
търговец ,не 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 не съм 
 имал участие в търговски дружества, не съм развивал дейност като едноличен търговец в 
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. Ипотечни кредити, два на брой, със срок на погашение 
двадесет и пет години, считано от 2002 и 2004 година. 
 
4. Нямам  сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба. 
5. Няма с мен свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на 
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които 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: 29.12.2008 год. 

 
Декларатор: /Г.Драгостинов/ 

 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
 
Долуподписаният                  ИВАЙЛО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ.  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
                                Окръжен съд град Велико Търново, на длъжност „младши съдия”. 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества: Доверие Обединен Холдинг АД 
100 бр. акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев 
            (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето): 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области  НЕ 
                                                                          (посочва се името и предметът на 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 участие в следните търговски дружества Доверие Обединен Холдинг АД 
50 бр. акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев. 
                                                                    (посочва се името на търговското дружество): 
 
развивал дейност като едноличен търговец в следните области:  НЕ 
                                                              (посочва се името и предметът на дейност): 
 
бил 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.  
        3.1 Ипотечен кредит. 
        3.2 Потребителски кредит. 
                                       (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):  
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба НЕ 
                           (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):  
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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 НЕ 
(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: 28.01.2009г. 

 
 
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).Иванка  Атанасова Димова  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  съдия при Окръжен съд – гр.Велико 
Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  не съм 
 
2. 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 съм 
 
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):  1. задължение по договор за потребителски кредит; 
                     2. задължения съответно  по договор за потребителски  и за отворен кредит 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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: да 
 6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 27.01.2009 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(ната). ИВЕЛИНА ТОДОРОВА СОЛАКОВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  СЪДИЯ ПРИ ОКРЪЖЕН СЪД  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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: От  2001г до 2008г. съм била член 
на Управителния съвет на Училищно настоятелство при ЦДГ”Здравец „ гр. В. Търново 
, рег. по ф.д. № 671/2001г. на ВТОС. Към момента съм само настоятел в същото 
училищно настоятелство 
2. Дванадесет 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 ТАКАВА 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 ЧЛЕН НА 
ИЗБОРНИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ 
3. Имам следните задължения към кредитни или 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 с остатък по главница към ноември 2008г.  
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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 ТАКИВА ДОГОВОРИ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:нямам 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата:  06.01.2009г. 

 
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).ИВАНКА ПЕТРОВА ВАЧКОВА  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД – В.ТЪРНОВО,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): 
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:  
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ХЕМУС” – В.ТЪРНОВО-ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ; 
ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМА”АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”-В.ТЪРНОВО –
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): 
НЯМА 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
НЯМА 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЧИТАЛИЩЕ”СЪЗНАНИЕ” КВ.ЧОЛАКОВЦИ –
В.ТЪРНОВО 
3. Имам следните задължения към кредитни или 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 ЗАЕМ и ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ; 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали 
облагодетелствани 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: 
Роднина по сватовство - ИНЖ.ДОБРИНКА ЕНЧЕВА ВАЧКОВА-ВЕЩО ЛИЦЕ В СЪДА; 
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: 20.01.2009 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).      КОРНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КОЛЕВА  (трите имена) 
 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ  в ОКРЪЖЕН СЪД 
гр.ВЕЛИКО  ТЪРНОВО 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам  
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):  не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не 
съм участвала 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивала 
 
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): ипотечен кредит и потребителски кредит 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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 
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: 30.01.2009г. 

 
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). МАРИЯ  ЙОРДАНОВА  ГАДЖОНОВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД  ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО;  ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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):  
    ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЗАЕМ  
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
    НЕ. 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
   НЕ. 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
   НЕ.  



Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 08.01.2009г. 

 
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). МАРУСЯ ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ЧЛЕН – СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД 
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 
Нямам участие. 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
Не развивам такава дейност. 
 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
Не съм управител или член на орган на управление. 
 
2. Дванадесет 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 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:  
    Член на управителен съвет на кооперация в село Кесарево, община Стражица. 
 
3. Имам следните задължения към кредитни или 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 кредити и ипотечен кредит 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
 
Нямам сключени договори. 
 



5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
      Съпругът ми Илия Николов Тошев, който е съдия в Апелативен съд град Велико Търново 
– наказателна колегия. 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
Няма. 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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(ната). Мая Георгиева Маркова 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия при Великотърновски окръжен 
съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 
     Нямам 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  
   Не развивам 
 
2. Дванадесет 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 заем. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
   Не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
  Не 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
  Не 



Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 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(ната). Поля Боянова Спасова 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в Окръжен съд Велико Търново 

(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. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: ЕЗТ и МЗГ дъщери,АББ сестра.  
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо):член съм на Потребителна кооперация Хаинбоаз с.Вонеща вода. 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата:19.01.2009г.  

 
Декларатор: /п/Поля Спасова 

 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). РОСИЦА ДРАГАНОВА ДИНКОВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия в  
Окръжен съд Велико Търново   

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
1. Към датата на 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): ; 
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): 
не 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
  



 Дата: 21.01.2009 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   СЛАВЧО ТОДОРОВ ПЕТКОВ 

(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 
НЯМАМ УЧАСТИЕ В  ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
НЕ РАЗВИВАВАМ ТЪРГОВСКА 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 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): 
НЕ СЪМ ИМАЛ  УЧАСТИЕ 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): 
НЕ СЪМ РАЗВИВАВАЛ 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 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):  
- Договор за  ипотечен банков  кредит 09.09.2008 г. 
- Договор за кредит за текущо потребление от 21.03.2005 год. с овърдрафт, редовно 
обслужвани. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
НЕ СЪМ СВЪРЗАН С ТАКИВА ЛИЦА 
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: 29.01.2009 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). Станислав Иванов Стефански 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия – Окръжен съд град Велико 
Търново  

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на избирането /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 НИКАКВИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА. 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): ; 
НЕ РАЗВИВАМ И НЯМАМ РЕГИСТРАЦИЯ НА 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 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ И ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА. 
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 СЪМ 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
НЯМАМ. 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  
НЯМАМ. 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
НЕ 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
НЕ 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 



313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 23.01.2009 

 
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   Теодор Стефанов Милев 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – В. Търново, съдия в 
окръжен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): 
   Нямам 
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   
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
    Не съм имал 
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: 
           Катя Петкова Милева адвокат АК –В.Търново – съпруга; 
           Ивка Стефанова Прахова – адвокат АК – Варна- сестра; 
           Свилен Теодоров Милев – фирма на ...ЕТ”Джунгла- Свилен Милев”, седалище София 
/недействаща/.- син; 
          Николай Ганчев  Добрев- фирма на ЕТ”Дони- Николай Добрев” , седалище гр.Горна 



Оряховица – съпруг на сестрата на жена ми /баджанак/. 
  
 
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:  30.01.2009 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). ТАТЯНА ПЕТКОВА СЪБЕВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдия в Окръжен съд-В.Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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): ; 
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):  
заем  
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност): не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
не 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
не 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 30-12-2008 

 
Декларатор: /п/ 



 



 
 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаният(ната). Владимир Митков Балджиев 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия при Окръжен съд – гр. 
Велико Търново 
 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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): ДА – към кредитна институция;  
 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

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



възникване на конфликт на интереси, са: НЕ; 
 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): НЕ; 
 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 21.01.2009г. 

 
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).   Янко Манолов Янев 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – Велико Търново; 
Зам. на административния ръководител 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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): ипотечен кредит 
 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):  не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: не 
 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): не 
 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 29.01.2009 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). Янка Стоянова Павлова 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд В.Търново, 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): 
                   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:  
 
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора):  
                Остатък  от отпуснат на 27.06.2005г. кредит 
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 

дейност):    не 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: 
                   не 
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 

необходимо): 
                    не 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
 
 Дата: 19.01.2009г. 

 
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). Йоана Милчева Генжова 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Младши съдия при Окръжен съд –
Велико Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 
1. Към датата на 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: майка – съдия при Окръжен съд – Габрово; баща 
– Заместник окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - Габрово 
 
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: 26.01.2009г. 

 
Декларатор: /п/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният(ната): Цветелина Свиленова Цонева 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд-гр.Велико 
Търново, длъжност „ Младши Съдия”. 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Като лице, заемащо публична длъжност , не заемам друга длъжност и не извършвам 
дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е  несъвместима с моето 
положение.  

 Дата:  01.06.2009г.      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): Цветелина Свиленова Цонва 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд –гр.Велико Търново, 
длъжност „ Младши 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) 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, свързани 
с 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 разкриване на конфликт на 
интереси: не 
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

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

 
 Дата: 01.06.09 

 
Декларатор: /п/ 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 
Долуподписаният ХРИСТО КРЪСТЕВ ТОМОВ 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
....................................................................................................................................................... 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Като лице, заемащо публична длъжност , не заемам друга длъжност и не 
извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е  
несъвместима с моето положение.  

 

 
 Дата: 11.01.2010 г.      Декларатор: 



 
 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 
Долуподписаният ХРИСТО КРЪСТЕВ ТОМОВ 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  
СЪДИЯ В ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето):  нямам 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не развивам 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):не 
съм имал 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм развивал 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил 
3. Имам следните задължения 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 6500 евро получен от Банка ДСК клон В.Търново,през 
месец август 2009 г.със срок на погасяване от 5 г. 
-договор № 17617/28.07.09 г. за лизинг за закупуването на лек автомобил в размер на 
11 687,26 евро с лизингова къща София Лизинг ЕАД гр.София,за срок от 5 г. 
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. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: 
Съпругата ми ЯНКА ТОДОРОВА ТОМОВА,която работи в служба СОД при ОД на МВР 
гр.В.Търново,като оператор. 

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

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

 
 Дата: 11.01.2010 г 

 
Декларатор: 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаната АННА ЙОРДАНОВА ДИМОВА,  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия при Окръжен 
съд град Велико Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Като лице, заемащо публична длъжност, не заемам друга длъжност и не 
извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е  
несъвместима с моето положение.  

 

 

 Дата:  07.10.2010г.      Декларатор:  /п/ 



 
 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
 

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

за обявяване в Интернет) 

 
Долуподписаната:  АННА ЙОРДАНОВА ДИМОВА 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия при Окръжен съд -
град Велико Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам; 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност):; не развивам; 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм. 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
не съм имала;  
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност): не съм;  
 
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. 
 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам. 
 
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси: майка – И. А. Д. – съдия във ВТОС, но нямаме административна подчиненост по 
смисъла на ЗСВ и конфликт на интереси по смисъла на ЗПРКИ. Процесуалните закони 
предотвратяват възникването на конфликт на интереси между нас, като забраняват участието 
на роднини по права линия в един състав, респективно - задължават единия, който и да било 
от тях, да се отведе от участие в съответното дело. 
 
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 

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



 
 Дата: 07.10.2010г. 

 
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) 
 
Долуподписаната  Иванка Атанасова Димова 
............................................................................................................. 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия при Окръжен съд – 
гр.Велико Търново....................................................... 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

На  01.10.2010 година дъщеря ми  А.Й.Д.  встъпи в длъжност като „ младши съдия” при 
Окръжен съд – гр.Велико Търново, но нямаме  административна подчиненост по 
смисъла на ЗСВ и конфликт на интереси  по смисъла на ЗПРКИ. 

Процесуалните закони предотвратяват възникването на конфликт на интереси между 
нас, като  забраняват участието на роднини по права  линия  в един състав, респективно 
–  задължават единия, който и да било от тях,  да се отведе от участие в съответното 
дело. 

07.10.2010 година      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) Цветелина Свиленова Цонева- Кондова  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр. 
Велико Търново – младши съдия 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ 
– финансов лизинг с „РАЙФАИЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ООД – гр. 
София  в размер на 13 511.05 лева.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 18.10.2010       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) Цветелина Свиленова Цонева- Кондова  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд – гр. 
Велико Търново – младши съдия 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ 
 –  дарение на недвижим имот от родителите ми с дата 03.12.2010г. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 07.12.2010       Декларатор:/П/ 
 
 
 
 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаната ДИМО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ,  

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия при Окръжен 
съд град Велико Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

Като лице, заемащо публична длъжност, не заемам друга длъжност и не 
извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е  
несъвместима с моето положение.  

 

 

 Дата:  15.10.2010г.      Декларатор:  /п/ 



 
 

 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 
Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,  

за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаният ДИМО ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши съдия при Окръжен съд -
град Велико Търново 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам; 
 
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): не развивам; 
 
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм; 
 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): 
не съм имал; 
 
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 

на дейност):не съм развивал; 
 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм бил; 
 
3. Имам следните задължения 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 ОББ АД, от 2007г. ипотечен кредит в размер на 55 000 лв.  
 
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам; 
 
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси:  Христина Миткова Колева – юрисконсулт в „ДЛС – Болярка” ДП гр. В. Търново; 

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

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

 
 Дата: 15.10.2010г. 

 
Декларатор: (п) 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

Закона за предотвратяване и установяване  на конфликт на интереси 

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

данни,  за обявяване в Интернет) 
 
Долуподписаната  Иванка Атанасова Димова 
............................................................................................................. 

(трите имена) 

 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия при Окръжен съд – 
гр.Велико Търново....................................................... 

 (изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

След  извършена от мен на  04.01.2011 година  погасителна  вноска  нямам задължения 
към кредитни или финансови институции, както и към  други лица, на стойност  над  
5000 лева.  

05.01.2011  година       Декларатор:  

                                                                                                                 /п/  

                   

 
 
 

 

 


