
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):   Зорка Томова Ганинска 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд - Смолян, 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): 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, 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; 

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, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв; 

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): 

 

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):   Радка Димитрова Недева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд - Смолян, съдебен секретар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 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, 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; 

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, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв; 

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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):  Слави Динев Иванов 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд - Смолян, системен администратор 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 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, 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 имал участие;  

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

на дейност): не съм развивал 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 бил управител, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв.; 

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; 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 21.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):  Недялка Кирилова Дамова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

  Административен съд - Смолян, 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, 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; 

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, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв; 

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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 27.01.2009г. 

 

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):   Златка Николова Ряхова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд-Смолян, съдебен секретар - протоколист 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 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, 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; 

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, 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): имам задължения на стойност над 5000 лв.; 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): нямам сключени 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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 28.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

обявяване в Интернет) 

 

Долуподписанната:   Теменужка Къдринова Лимонова  
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд-Смолян,  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): 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:  

съм Председател и член на управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел  

“Училищно настоятелство при Професионална гимназия по туризъм  Смолян”. 

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

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

не съм имала участие; 

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

дейност): не съм развивала дейност като едноличен търговец; 

Бил /а/ управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

Била съм член и Председател на управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел 

“Училищно настоятелство при Професионална гимназия по туризъм Смолян“;. 

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 на стойност над 5000лв; 

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 

 

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

от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009г. 

 

Декларатор: /п/ 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):   Мария Костадинова Русинова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд -Смолян, 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): 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, 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; 

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, член на 

орган на управление или контрол; 
3. Имам  кредит, на стойност над 5000 лв.   

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): нямам сключени 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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната:  Росица Атанасова Крайчева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд – Смолян, главен 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): 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: 

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

не съм имала 

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

дейност): не съм развивала 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

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

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

кредитора): нямам 

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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаната:  Мария Илиева Бадева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд – Смолян, призовкар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

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

дейност): ; не 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: 

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

не съм имала 

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

дейност): не съм развивала 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:  

не съм била 

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

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

кредитора): нямам 

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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 29.01.2009 г. 

 

Декларатор: /п/ 

 

 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):   Мария Анастасова Сункова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд – Смолян, Съдебен архивар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 

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

дейност): не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

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

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

нямам 

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

на дейност): не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

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

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

кредитора): нямам 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): нямам 

 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: не 

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

необходимо): няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 23.02.2009 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):  Росица Симова Форцова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

 Административен съд – Смолян, 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): нямам 

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

дейност): не 

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

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

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

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

нямам 

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

на дейност): не 

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

с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 

 

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

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

кредитора): нямам 

 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): нямам 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: не 

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

необходимо): няма 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 24.02.2009 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):  Веселка Здравкова Георгиева 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

 Административен съд гр. Смолян, 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: 05.03.2009 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):  Златка Сотирова Пичурова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд - Смолян, съдебен секретар - протоколист 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 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, 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 имал участие; 

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

на дейност): не съм развивал 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 бил управител, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв.; 

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; 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 26.07.2010г. 

 

Декларатор: /п/ 
 



 

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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):  Антония Иванова Маринкова-Учикова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд - Смолян, съдебен секретар-протоколист 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам 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, 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 имал участие; 

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

на дейност): не съм развивал 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 бил управител, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв.; 

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; 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 15.09.2010г. 

 

Декларатор: /п/ 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):   Миглена Василева Каймаканова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд-Смолян, 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): 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, 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; 

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, 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): нямам задължения на стойност над 5000лв; 
 

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): 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 02.07.2012г. 

 

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:                 Христо Венелинов Бояклиев 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд – Смолян, шофьор и работник поддръжка  
(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 към 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 

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 участвал в търговски дружества; 

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

на дейност): не съм развивал 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 бил управител или член; 

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

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

кредитора):  нямам задължение към кредитни институции; 

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

оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 

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

дейност): нямам сключени договори; 

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

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

възникване на конфликт на интереси, са: нямам конфликт на интереси; 

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

необходимо):нямам информация. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

 Дата: 05.05.2016 год. 

 

Декларатор: /п/ 

 



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

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

за обявяване в Интернет) 

 

Долуподписаният(ната):  Елена Георгиева Киндова 
(трите имена) 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  

  Административен съд - Смолян, призовкар 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

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

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

дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие; 

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, 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): 

„ДЕА 71“ ЕООД гр. Смолян; 

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

на дейност): Търговска дейност; 

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 „ДЕА 71“ 

ЕООД гр. Смолян; 
 

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 със следните лица, които извършват дейност в области, свързани 

с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения (посочват се 

данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност): нямам сключени такива договори; 
 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 

от от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 

на интереси: 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. 

 

 Дата: 06.01.2017 год. 

 

Декларатор: /п/ 



ПРОМЕНИ ПО ДЕКЛАРАЦИИ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА – по чл.12 т.3 от Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният /ната/  ЗОРКА ТОМОВА ГАНИНСКА в качеството си на лице, заемащо 

публична длъжност:  съдебен деловодител в Административен съд гр.Смолян 

                                          

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

На 16.04.2009 г. съм изтеглила потребителски кредит от Стопанска и инвестиционна банка гр.Смолян 

в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева. 

 

 

Дата: 16.04.2009 г. 

 

                                                                                                   Декларатор: /п/ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА – по чл.12 т.3 от Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният /ната/            СЛАВИ  ДИНЕВ  ИВАНОВ 

                                                                               /трите имена/ 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Административен съд - Смолян, длъжнoст - Системен администратор 

/изписва се институцията и заеманата длъжност/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам промяна в декларацията по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси  както следва: 

 

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): 10000лв. 

Потребителски кредит, СИБАНК гр. Смолян; 

 

 

Дата: : 01.07.2009 г. 

 

                                                                                                   Декларатор: /п/ 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА – по чл.12 т.3 от         Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният /ната/            Веселка Здравкова Георгиева 

                                                                               /трите имена/ 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Административен съд - Смолян, длъжнoст - Съдебен секретар-протоколист 

/изписва се институцията и заеманата длъжност/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам промяна в декларацията по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси  както следва: 

 

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): 6160,08 лв. + 

лихви, потребителски кредит, Уникредит Булбанк. 

 

Дата: 15.09.2009 г. 

                                                                                                   Декларатор: /п/ 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА – по чл.12 т.3 от Закона за предотвратяване 

и разкриване на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният /ната/            СЛАВИ  ДИНЕВ  ИВАНОВ 

                                                                               /трите имена/ 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Административен съд - Смолян, длъжност - Системен администратор 

/изписва се институцията и заеманата длъжност/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам промяна в декларацията по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси  както следва: 

 

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 на стойност над 5000лв.; 

 

Дата: 04.01.2011 г. 

                                                                                                   Декларатор: /п/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА – по чл.12 т.3 от         Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният /ната/            Веселка Здравкова Георгиева 

                                                                               /трите имена/ 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Административен съд - Смолян, длъжност - Съдебен секретар-протоколист 

/изписва се институцията и заеманата длъжност/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам промяна в декларацията по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси  както следва: 

 

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 на стойност над 5000 лв. 

 

Дата: 08.08.2011 г. 

                                                                                                   Декларатор: /п/ 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА – по чл.12 т.3 от         Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 

 

 Долуподписаният /ната/            Веселка Здравкова Георгиева 

                                                                               /трите имена/ 

 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Административен съд - Смолян, длъжност - Съдебен секретар-протоколист 

/изписва се институцията и заеманата длъжност/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Имам промяна в декларацията по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси  както следва: 

 

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):   КРЕДИТ в 

размер на  6000 лв. + лихви от „СИБАНК” АД. 

 

Дата: 15.05.2012  г. 

 

                                                                                                   Декларатор: /п/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

 

Подписаната Веселка Здравкова Георгиева 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен съд гр. Смолян, длъжност: 

Съдебен секретар, той и връзки с обществеността 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

І.Промяна в обстоятелствата по чл.12, т.1 от ЗПУКИ: Нямам. 

ІІ. Е настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.2 от ЗПУКИ: 

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

стойност над 5000 лв.:  Потребителски кредит в размер на 11 792.23 лв. с лихви в „Сибанк“ АД,  клон 

гр. Смолян. 

 

Дата: 16.01.2017 г. 

                                                         Декларатор: /п/ 

 


