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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната ПЕТЯ ЙОРДАНОВА КОТЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен ръководител-
Председател на Районен съд - Перник

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива

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

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

Дата: 28.01.2009 год. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА АХЛАДОВА-АТАНАСОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Заместник на Административния
ръководител-Заместник-председател на Районен съд-Перник

(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 ЕТ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): Ипотечен кредит за закупуване на основно жилище в размер на 70 000 лева към
ОББ-клон Перник със срок на погасяване 25 години;

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

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

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

Дата: 27.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният БОГДАН ЗДРАВКОВ ВЕЛЕВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД
– ГР. ПЕРНИК

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата: 27.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният ВАЛЕРИ МИТКОВ НЕНКОВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ;

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

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

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

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

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

Дата: 14.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната ДИАНА МЛАДЕНОВА ЙОРДАНОВА-МАТЕЕВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

Дата: 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 ИВО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ДЕЙНОСТ;

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

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): ИМАМ

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

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

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

Дата: 14.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и 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 МИЛА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД
– ГР. ПЕРНИК

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): 8000 евро задължение към “Юробанк и Еф Джи България” АД – гр. София, по
договор за кредит от 02.11.2004 г.

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

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

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

Дата: 27.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ЯНЧЕВА
(трите имена)

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

Нямам участия в търговски дружества

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

Не развивам дейност като едноличен търговец

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

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

Не съм имала участие в търговски дружества.

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

Не съм развивала дейност като едноличен търговец

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

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

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

Имам ипотечен кредит към “Банка ДСК” ЕАД в размер на 50 000 лева



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

.... Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба

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

Няма такива лица.

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

Няма

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Гр. Перник
27.01.2009 г. Декларатор: /п/



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната СВЕТОСЛАВА  ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

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

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

дата:14.01.2009год.
гр. Перник

ДЕКЛАРАТОР: /п /



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната СИЛВИЯ ИВАНОВА МИЧЕВА – АЛЕКСОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД -
ПЕРНИК

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участия 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, нито член на
орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски
дружества или кооперации.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не
съм имала участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не съм развивала дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била управител или член
на орган на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел, търговски
дружества или кооперации;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): потребителски кредит в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди лева/ към
“БАНКА ДСК” АД
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба;
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: няма такива лица;
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма такава

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

гр. Перник, 27.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаната ХРИСТИНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД – ПЕРНИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛА УЧАСТИЕ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА ДЕЙНОСТ

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

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

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

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

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

Дата: 14.01.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният ЯВОР ПЕТРОВ ДЖАМАЛОВ
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЕ СЪМ ИМАЛ УЧАСТИЕ;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): Бил съм вписан в Търговския регистър при ПОС като ЕТ “Явор Джамалов”, но не
съм развивал търговска дейност.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ

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

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

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

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

Дата: 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 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БОСНЕШКИ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: районен съдия в Районен съд – гр.
Брезник

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

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

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

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

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

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

Дата: 12.01.2009г. 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 ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БОСНЕШКИ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

СЪДИЯ – РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

КЪМ МОМЕНТА НА ВСТЪПВАНЕТО МИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО СЪДИЯ В

РАЙОНЕН СЪД – ГР. ПЕРНИК НЯМА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.12, Т. 2 ОТ ЗПРКИ

Дата: 11.02.2010 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)

Долуподписаната Гергана Христова Христова - Коюмджиева
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЯМАМ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност):
НЕ СЪМ РАЗВИВАЛА
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
БИЛА СЪМ УПРАВИТЕЛ НА БЛАГОЕВГРАДСКИЯ КЛОН НА НАЦИОНАЛНА
АСОЦИАЦИЯ “ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ”
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: 16.10.2009 г. Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният АНТОНИ ВЕНЦЕСЛАВОВ ЙОРДАНОВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

СЪДИЯ – РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

КЪМ МОМЕНТА НА ВСТЪПВАНЕТО МИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО СЪДИЯ В

РАЙОНЕН СЪД – ГР. ПЕРНИК НЯМА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ

ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.12, Т. 2 ОТ ЗПРКИ.

Дата: 07.06.2012 г. Декларатор: /п/


