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). К.И.О.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд-гр.Севлиево, Секретар
СИС
(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):
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата:16.01.2009г.

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). Р.Д.Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Севлиево, съдебен
деловодител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)съдебен деловодител

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 – БАНКА ДСК ЕАД
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност):
не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:
не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):
не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) С. Л. Г..
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Севлиево, 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): 18000 лв. – потребителски кредит, Банка „ДСК” клон Севлиево.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): Не.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:Не.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): Не.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). С.Х.Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево, 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):
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.
Дата: 19.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). К.Н.Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Севлиево , 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): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). П С И
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд - Севлиево, старши
специалист- счетоводител
(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): “ЕМКА” АД – Севлиево…………………………
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):
“ЕМКА” АД – Севлиево…………………………
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Н.Р.Р.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР. СЕВЛИЕВО 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
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.
Дата: 20.01.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Е.И.Е.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО,
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето):НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност):НЕ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност):НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 20.01.2009 г

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Д.С.М
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен деловодител-Районен съдСевлиево
(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):
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 20.01.2009г.

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)

Ц.Р.Н.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.СЕВЛИЕВО,
СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):
..................... ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ- SG “ЕКСПРЕСБАНК”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): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). М.Л.Ч.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Севлиево,
Административен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не развивам дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм управител или член на
орган на управление или контрол;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
не съм имала участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител или член
на орган на управление или контрол;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): .............. потребителски кредит от СЖ “ЕКСПРЕСБАНК” кл.Севлиево
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени такива договори;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма такава информация.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). М.О.Г.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО –
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):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 – ТБ“АЛИАНЦ- БЪЛГАРИЯ” 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): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Т.Г.Д.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.СЕВЛИЕВО,
ПРИЗОВКАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). С.С.М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.СЕВЛИЕВО,
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): НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г.

Декларатор: /п/

-

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). М.Д.М.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.СЕВЛИЕВО,
ПРИЗОВКАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). И.А.Ц.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево, 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): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) С.С.С.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.СЕВЛИЕВО,
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):
НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност):
НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):
НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Г.И.И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.СЕВЛИЕВО,
ПРИЗОВКАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): НЕ
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Р.Д.И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр.Севлиево, съдебен
деловодител
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: имам участие в следните
търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното
участие на лицето): НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): 5000 лв . Потребителски кредит в Банка ДСК гр.Севлиево
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 26.01.2009г

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). С.Т.Т.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево, 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 – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК КЛОН СЕВЛИЕВО
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност):
НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:
НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):
НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 29.01.2009

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 И.Г.И.
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО
ПРИЗОВКАР
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):
НЯМАМ
4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области, свързани
с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: НЯМАМ
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси:НЯМАМ
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.
Дата: 02.09.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните
данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) М.Л.Ч.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево,
административен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Потребителски кредит в размер на *** лева от СЖ “ЕКСПРЕСБАНК” кл.Севлиево е
изплатен изцяло.

Дата: 21.09.2010 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаната ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ЦОНЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево, съдебен
секретар-протоколист
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към
други лица на стойност над 5000 лв.; 5750 лв. потребителски кредит и овърдрафт към „СЖ
Експресбанк” АД и 500 лв. по кредитна карта от „Ти Би Ай Кредит” ЕАД.
Дата: 31.05.2011 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните
данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаната: Милена Любомирова Чернева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево,
административен секретар
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към
други лица, на стойност над 5000 лв.: **** лева потребителски кредит от СЖ
“ЕКСПРЕСБАНК” АД кл.Севлиево .

Дата: 30.08.2011 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Л. Х. И.
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево, съдебен
секретар - протоколист
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето):
НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и кредитора):
**** потребителски кредит към “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: НЕ
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси: НЕ
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.
Дата: 02.11.2011 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната) Милена Любомирова Чернева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен секретар в
Районен съд - Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
..................................................................................................................................................
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Погасено задължение към кредитна институция - СЖ “ЕКСПРЕСБАНК” АД
кл.Севлиево.
Дата: 02/09/2013 г.

Декларатор:/п/

СЪГЛАСИЕ
по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни,
във връзка с чл. 17, ал. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
Подписаният(ната) ................................................................................................................
(трите имена)

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

Давам съгласието си подадената от мен пред Висшия съдебен съвет
декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и
съдържащите се в нея лични данни по смисъла на чл. 5 от ЗЗЛД да бъдат разкривани
пред трети лица при публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на
ВСС съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ.
Дата:

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната МИРОСЛАВА ОГНЯНОВА ГЕРГАНОВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
..................................................................................................................................................
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Погасено задължение към кредитна институция – „АЛИАНЦ БАНК” АД– клон
СЕВЛИЕВО.
Дата: 12 Март 2015г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната СИЛВИЯ СТАНЧЕВА СТАНЕВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
..................................................................................................................................................
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Настъпила е промяна в обстоятелствата: Сключен договор за кредит за текущо
потребление от 29.04.2015г. в гр.Севлиево между „Банка ДСК” ЕАД със седалище и
адрес на управление гр.София, ул.Московска № 19, ЕИК 121830616, чрез „БДСК” ЕАД
Севлиево и Силвия Станчева Станева. Срокът за издължаване на кредита е 120 месеца,
за сумата от …. лева.

Дата: 30.04.2015г.

Декларатор:/п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

Подписаният(ната) Димитрина Стефанова Милева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд- Севлиево- съдебен
деловодител
ДЕКЛАРИРАМ, че:

І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
.................................................................................................................................................. ІІ.
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Рефинансиране на потребителски кредит в СЖ „Експресбанк”- Севлиево на
20.05.2015г. Срокът за издължаване на кредита е 120 месеца, за сумата от …. лева.

Дата: 20.05.2015г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната)

СИЛВИЯ ЛАЛЕВА ГЕОРГИЕВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
.......................................................................................................................................
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Настъпила е промяна в обстоятелствата: Сключен договор за кредит за
текущо потребление от 28.05.2015г. в гр.Севлиево между „Банка ДСК” ЕАД със
седалище и адрес на управление гр.София, ул.Московска № 19, ЕИК 121830616,
чрез „БДСК” ЕАД Севлиево и Силвия Лалева Георгиев. Срокът за издължаване
на кредита е 120 месеца, за сумата от …. лева.

Дата: 03.06.2015

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната) Милена Любомирова Чернева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор в
Районен съд - Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Няма настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.1 и т.2 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, след встъпването ми в
длъжност на 01.07.2015 година като съдебен администратор в Районен съд – Севлиево.
Дата: 01.07.2015 година

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната)

Любина Христова Иванова
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Настъпила е следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
.......................................................................................................................................
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Настъпила е промяна в обстоятелствата: Сключен договор за кредит за
текущо потребление от 01.07.2015г. в гр.Севлиево между „Банка ДСК” ЕАД със
седалище и адрес на управление гр.София, ул.Московска № 19, ЕИК 121830616,
чрез „БДСК” ЕАД Севлиево и Любина Христова Иванова.
Срокът за издължаване на кредита е 120 месеца, за сумата от …. лева.

Дата: 02.07.2015

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната:Елеонора,Йонкова,Атанасова
................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .......призовкар в
РС-Севлиево..........................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
Дата: 07.07.2015г.

Декларатор:
/Е.Атанасова/

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..Елеонора Йонкова Атанасова
..................................................................................................................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ........призовкар......
в РС- Севлиево.................................................................................................................
(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:
имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество):
..............................................................не.....................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................;
развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
........................................................................................................................................................
......................................................................не..............................................................................
.......................................................................................................................................................;
била 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:
...........................................................не.........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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...........................................................................
...................................................................................................................................................
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 07.07.2015г.

Декларатор:
/Е.Атанасова/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната: Татяна Цветанова Донкова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: чистач в Районен съд - гр
Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Дата: 12.10.2015.г.
гр. Севлиево

Декларатор: ……….
/п/

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 Татяна Цветанова Донкова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: чистач в Районен съд - Севлиево
(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:
имала участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество): не
;
развивала дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност): не
;
била 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. (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: не.
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата:12.10.2015. г
гр. Севлиево

Декларатор: …………
/п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

Подписаният(ната)

ЦЕНКА РУСИНОВА НЕДЕЛЧЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител в
Районен съд гр.Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
.................................................................................................................................................. ІІ.
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Сключен договор за потребителски кредит ПД 47320/30.09.2015 г. между „Алианц
Банк България”АД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Мария Луиза
№79, ЕИК 128001319 чрез „Алианц Банк България”АД, клон гр.Севлиево и Ценка
Русинова Неделчева.Срокът за издължаване на кредита е 60 месеца за сумата от …..
лева.

Дата: 15.10.2015 г.

Декларатор:
/п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната: Рефузе Якубова Османова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Районен съд
гр.Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Дата: 04/0/1/2016 г.
гр. Севлиево

Декларатор: ……….
/ Рефузе Якубова Османова /

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) Рефузе Якубова Османова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Районен съд
гр.Севлиево
(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:
нямам
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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: не
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 04/01/2016 г.

Декларатор:
/ Рефузе Якубова Османова /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната: Татяна Минчева Кисьова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител в Районен
съд гр.Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.

Дата: 11/01/2016 г.
гр. Севлиево

Декларатор: …………………………
/ Татяна Минчева Кисьова /

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) Татяна Минчева Кисьова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Районен съд
гр.Севлиево
(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:
нямам
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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: не
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 11/01/2016 г.

Декларатор:
/ Татяна Минчева Кисьова /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната) Преслава Анатолиева Георгиева
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
Дата: 07.03.2016

Декларатор:П.Георгиева

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) Преслава Анатолиева Георгиева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Севлиево,
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. (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:
не;
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата:07.03.2016

Декларатор:П.Георгиева

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаната РАДИНКА СТЕФАНОВА КУЛЕКОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност „Съдебен секретар-касиер” в
Районен съд – Севлиево,
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
Дата: 9 март 2016 г.

Декларатор: Радинка Кулекова

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 РАДИНКА СТЕФАНОВА КУЛЕКОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в Районен съд гр.Севлиево –
„съдебен секретар – касиер”
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество
и дяловото или акционерното участие на лицето): 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:
нямам
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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: не
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 9 март 2016 г.

Декларатор: РАДИНКА КУЛЕКОВА

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси

Подписаният(ната)

ЦЕНКА РУСИНОВА НЕДЕЛЧЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител в
Районен съд гр.Севлиево
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
.................................................................................................................................................. ІІ.
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Рефинансиране на потребителски кредит ПД 62930/09.05.2017 г. между „Алианц
Банк България”АД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Мария Луиза
№79, ЕИК 128001319 чрез „Алианц Банк България”АД, клон гр.Севлиево и Ценка
Русинова Неделчева.Срокът за издължаване на кредита е 60 месеца за сумата от …..
лева.

Дата: 10.05.2017 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната) Цветелина
Стефанова
Захариева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен – секретар в РС Севлиево
ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
Дата:01.09.2017

Декларатор:Цветелина Захариева

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) Цветелина Стефанова Захариева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Съдебен –секретар в РС Севлиево

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

Дата:01.09.2017г.

Декларатор:Цветелина Захариева

