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

Долуподписаният(ната). АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД -  ПАЗАРДЖИК 
СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора)'. Н Ж ^ 1 А М

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

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.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 23.01.2009г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната) КРАСИМИРА ТОДОРОВА КАЦАРСКА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на 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

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаната Светлана Николаевна Пелтекова
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд Пазарджик -  системен 
администратор

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

нямам
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
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)'. Договори за потребителските кредити , сключени с „Уникредит Булбанк.”
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от 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;
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.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: Декларатор: /п/



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

СНЕЖАНА КОСТАДИНОВА ПИСКОВА 
Долу под писаният(ната).

(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен секретар протоколист
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора) :

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 26.02.2009 година Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд -  гр.Пазарджик, съдебен 
секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'. ; НЕ
СЪМ управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество)'. 

НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност)'. НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора)'. потребителски кредит към ДСК -  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)'. 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.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009 год. Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). КАТЯ ТОДОРОВА КЕНТОВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): ; - НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: - НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) : 
НЯМАМ

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или 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)'
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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)

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 27.01.2009 Декларатор:



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

Долуподписаният(ната). B.C. Б.
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, 
СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)
НЯМАМ
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)
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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: НЯМА

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.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 20.01.2009 г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). С*** п * * * * * *  у ** * * * * * *

(трите имена)
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ при ПАЗАРДЖИШКИЯ 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): ;

НЯМАМ 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 ЧЛЕНУВАМ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) '. 

НЕ
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 КЪМ ДСК
ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ КЪМ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

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

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

НЯМА
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 21.01.2009 Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). Марияна Аангелова Пачева
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд Пазарджик -  
съд.деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)'. - Не

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
д е й н о с т ) 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 в .Райфайзенбанк и Уникредит Булбанк

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност)'. -Нямям сключен договор
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: - Няма

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

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 20.01.2009 Декларатор:/п/



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

Долуподписаната СИЛВИЯ МЕТОДИЕВА ТРИФОНОВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ДЕЛОВОДИТЕЛ-РЕГИСТРАТУРА

ДЕКЛАРИРАМ, че

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

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) :

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

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

НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и 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 (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) :НЯМАМ

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 20.01.2009 Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). С.Г.М.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на 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)

11000 ЛВ. „ РАЙФАЙЗЕН БАНК „ АД -  клон Пазарджик
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани 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.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). Л*С*Д
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето) :и ям а м  участия

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'. ; не развивам дейност
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

2. 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 участие
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност)'. не развивам 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 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)'.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от 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:

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

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

Дата: 20.01.2009

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси



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

Долуподписаният(ната). Мирослава Божинова Ботева
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител в Окръжен съд 
гр.Пазарджик.

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването 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 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) : 

нямам такова участие.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност)', не развивам дейност като ЕТ.

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 члеп 
на орган на управление.
3. Имам следните задължения към кредитни или 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, са: няма такива.

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 но чл. 
313 от Наказателния кодекс.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 23.01.2009 г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). ЖАНА ЛЮДМИЛОВА СТАНКОВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Окръжен съд -  Пазарджик,Съд.деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): ; НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) :

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора) НЕ

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност) НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ

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

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 20.01.2009 г. Декларатор:/п/



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

Долу под писаният(ната). В е л и н а  Д и м и т р о в а  Д о д н и к о в а
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съ дебен  д ело во д и т ел  в О кръ ж ен  съд  
гр. П а за р д ж и к

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)'.НЯмам уч а ст и е

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'. ; не р а зв и ва м  дейност
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

Н е съм
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност) :не СЪМ р а з в и в а л а

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 
кредитора): НЯмам

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност)'. НЯмам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, с а .н я м а  т а к и в а

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо)'.ням а т а к а в а

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). Е*** | j  . . . . . .
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК -  
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицет о)'.\\5{ЬАМ ^

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'. ;НЯМАМ
СЪМ у п р а в и т е л  и л и  ч л е н  н а  о р г а н  н а  у п р а в л е н и е  и л и  к о н т р о л  н а  с л е д н и т е  ю р и д и ч е с к и  л и ц а  с  

н е с т о п а н с к а  ц е л , т ъ р г о в с к и  д р у ж е с т в а  и л и  к о о п е р а ц и и :  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) :}~Ш

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) .

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). Димитрийка Любчова Димитрова
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд -  гр. Пазарджик; съдебен 
деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

СЪМ у п р а в и т е л  и л и  ч л е н  н а  о р г а н  н а  у п р а в л е н и е  и л и  к о н т р о л  н а  с л е д н и т е  ю р и д и ч е с к и  л и ц а  с  

н е с т о п а н с к а  ц е л , т ъ р г о в с к и  д р у ж е с т в а  и л и  к о о п е р а ц и и :

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) :

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

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)

4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност): нямам
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: няма

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо)-. Регистрирана ЕТ фирма 1997 г., която не функционира от 1998 г.

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009 Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). Антония Ангелова Томова
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деповодшпел, Фирмено 
отделеше-Окрьи«ен Съд

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: съдебен деловодител, 
Фирметотдепеше<)крьиснСьд

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМЗМ

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'. ;Н0

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) НВ

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): НЯМЗМ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на 
дейност): Н 0

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от 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 пшива
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): Н 0

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009г. Декларатор:/п/



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

Долу под писаният(ната).
Елена Асенова Муртова

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: деловодител -фирмено отделение
Окръжен съд гр.Пазарджик

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)'.ПО,

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)'.HQ

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

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) :ие

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009 г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). ЛЮБКА АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд Пазарджик”съдебен 
архивар”

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /назначаването 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 заема такива длъжности

2. Дванадесет месеца 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 в никакви 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

3. Имам следните задължения към кредитни или 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. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се 
оказали облагодетелствани от 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)', няма

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

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 22.01.2009г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК, 
ПРИЗОВКАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

НЯМАМ
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:

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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 22.01.2009г. 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). Анелия Петрова Спасова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Окръжен съд гр. Пазарджик, Административен секретар

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /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:

2. 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)

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 кредитора)'. 
НЯМАМ;

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМАМ;

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

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 06.03.2009 г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаната: ЙОАНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: УПРАВИТЕЛ СЪДЕБНИ СГРАДИ
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването 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)

НЯМАМ 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

2. Дванадесет 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)'.

ИМАМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ В РАЗМЕР НАД 5 000 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 СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ и  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 08.05.2009г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаният ТОДОР РУМЕНОВ КОЕВ
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ПАЗАРДЖИК 
СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)
Ь1ЯМАМ
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 дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност)'.
НЕ
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. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора)'. 
Ь1ЯМАМ
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:
Ь1ЯМАМ
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:
Ь1ЯМАМ
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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 08.05.2009г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаният: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД- ПАЗАРДЖИК 
СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /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)'. 

НЯМАМ

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

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

3. Имам следните задължения 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 КЪМ EUROBANK EFG

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМАМ

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

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 02.06.2009 г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). МАРИНЕЛА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД -  ПАЗАРДЖИК 
СЪДЕБЕН СТАТИСТИК

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: НЕ 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) :

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

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

3. Имам следните задължения 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)'.

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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 05 03 2010 Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната) Стилиян Райчев Райков
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд Пазарджик, Призовкар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че

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

НЯМАМ
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:

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 пот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 06.01.2011г. Декларатор:/п/



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

Долу под писаният(ната).
Петя Крумова Борисова

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Съдебен секретар в Окръжен съд гр.Пазарджик

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (нямам участия) :

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (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 съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (не) :

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (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. (нямам)'.

4 . Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам

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

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 21.12.2011г. Декларатор:/п/

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси



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

Долуподписаният(ната) Илияна Симеонова Добрева
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд гр. Пазарджик, 
наказателно деловодство, съдебен деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)'. “Бесатур“ АД — 151 акции; „Балкантурист- 
Тракия“ АД -  352 акции.
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): 

“Бесатур“ АД -  151 акции; „Балкаптурист-Тракия“ АД -  352 акции.
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 на юридически лица с нестопанска цел, търговски 
дружества или кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора)'. 
Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, 
на стойност над 5000 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 
сключени договори със лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните 
в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения.
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: Няма свързани с мен лица но смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба па Закопа за предотвратяване и разкриване па конфликт на пнтересп.

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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 02.01.2012г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаната ЙОАНА ХРИСТОВА КРЪСТЕВА
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК В ОКРЪЖЕН СЪД ПАЗАРДЖИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /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) : 

ЬТЯМАМ

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) '. 
ИМАМ

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 пот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 02.05.2012 год. Декларатор: /п/





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

Долуподписаният(ната). Стоян Димитров Везенков
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Шофьор-Домакин
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

СЪМ у п р а в и т е л  и л и  ч л е н  н а  о р г а н  н а  у п р а в л е н и е  и л и  к о н т р о л  н а  с л е д н и т е  ю р и д и ч е с к и  л и ц а  с  

н е с т о п а н с к а  ц е л , т ъ р г о в с к и  д р у ж е с т в а  и л и  к о о п е р а ц и и :

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество) :

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

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 кредитора)'.

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:

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:

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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 04.05.2012г. Декларатор: /п/



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

Долуподписаният(ната). ИВАН ТОДОРОВ ЗГУРОВСКИ
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ОКРЪЖЕН СЪД 
ПАЗАРДЖИК,ПРИЗОВКАР

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата:04.05.2012 г. Декларатор: /п/



Приложение 
към чл. 12, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси
(Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Долуподписаната Галина Костадинова Кирилова

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

главен счетоводител

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
.....нямам участие....................................................................................................
................................................................................................................................................................ .
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност):
...не развивам....................................................................................
........................................................................................................................................................)
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
.....не съм..................................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество):
...не съм имала участие...............................................................................
................................................................................................................................................................ .
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 
предметът на дейност):
.....не съм развивала дейност..........................................................................

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към 
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 
задължение и кредитора):
жилищен кредит, Райфайзенбанк ЕАД...............................................................



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 сключени договори

5. (Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 
Нямам частен интерес............................................................................................

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: 10.10.2014 г. Деклар^ор: /



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

Долуподписаният(ната) Н. И. В.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)'. „А.“ ЕООД — спряна деЙНОСТ.

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:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество)'. 

„А.“ ЕООД -  спряна дейност.

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

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 кредитора)'. 
25000 лева към Банка „ДСК“ като физическо лице.

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

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

НЯМАМ
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 26.11.2014 г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). Константина Даниелова Рядкова
(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Окръжен съд -  Пазарджик, съдебен 
секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност) : ;Не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество)'. 

Не

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора)'. Не

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, 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., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 04.08.2015г. Декларатор:

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси



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

Долуподписаният(ната). Александър Иванов Луджев
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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)'.'HQ

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

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)'. 
нямам

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:нямам

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

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 26.10.2015г. Декларатор:/п/



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

Долуподписаният(ната). Александър Иванов Луджев
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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)'.'HQ

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

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)'. 
нямам

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:нямам

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

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., апот. 2 - към 31 март 2008 г.

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Дата: 26.10.2015г. Декларатор:/п/



Подписаният(ната) ........

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ................... .............................
............ .........................................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

II. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публи^ща длъжйрст.

Дата: Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси
(Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Приложение
към чл. 12, т, 2

Долуподписаният(ната).

(трите имена)

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ............................................
......... ..........................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дру^е^тво и дяловото или акционерното участие на лицето):

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:
.......\ i........................................................................................................................................................

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество):
.......v\.̂ ........................................................................................................................................................

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

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 кредитора):

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:

5. (Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
....т..................................................................................................

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към\ЗГ1у1арт 2009 г., декларират 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 \  къй 31 март 2008 г.

Дата: O'b



Приложение
към чл. 12, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси
(Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г„ в сила от 01.07.2012 г.)

Долуподписаният(ната)

(трите имена)[трите имена) _

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност;

.......
.. (изписва се институцията и заеманата длъжност) ^  ^

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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;

Ж £:.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм; 
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското 
дружество);

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

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 кредитора):

ж :

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:

/ .

5. (Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към 
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

ш ..

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: ^  Декларатор: ^



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

Подписаният(уатйТ • ..........................................

(трите имена)

В 1̂ ачеството си на лице, заемащо публична длъжност: .....................................................
................................................................................................................................

^  t ' n  '"'ХХ Л  ^ит Ш ла сЛянституцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

II. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Дата: 2 i  OS. ^0/6 Г . Декларатор:



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интерссн
(Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Приложешт
към чл. 12, III 2

Долуподписаната Магдалена Лазарова Митева

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

Окръжен Съд Пазарджик

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 
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, 1ърговски дружества или кооперации

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не 
съм имала участие в чърговски дружества;

Не съм развивала дейност като едноличен търговец;

Не съм била 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.

4. Нямам сключени договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с 
вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения:

5. (Изм. -  ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Нямам частен интерес към 
дейноспа на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната 
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2QQ9 г., декларийЬт 
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 3 1 м Ж  2008 г.

Дата: 27 .12 .2016г. Декларатор:

л



Подписа„™п<„ата).... ......................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и

установяване на конфликт на интереси

(трите ичеиа)

ОФ СУ 5 ^  -В качеството си на лице, заемащо пу^ична длъжност: .......
J^Se/! .̂.. ....................................................................£ .

(изписва се институцията и засчаната длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

I. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е 

несъвместимас положението ми налице, заемащо публична длъжност.

II. Не извършвам дейност, която съгласно Констшуцията или спе^ален закон е 
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъ^

Дата: А '^  ■ Декларатор:


