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

установяване на конфликт на интереси 
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита наличните данни, 

за обявяване в Интернет) 
Долуподписаната С. П. Г. 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен администратор в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото ши 
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 е 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 ши 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: К.Г. - управител на ЕООД 

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

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
10.11.2011 г. 

Декларатор: В.Г.А. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният: Е.К.Т. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: главен счетоводител в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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<): 
нямал съм участие 

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): 15000лв./петнадесет хиляди лева/ потребителски кредит към ТБ. 

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. 

11.11.2011г. Декларатор: Е.К.Т. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 3 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният 3. Д. Ф. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: главен експерт в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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)'. 
нямала съм участие 

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 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): 6 500 .лв. потребителски заем от ВСК. 

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. 
10.11.2011 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният П. С. М 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: системен администратор в 
Специализиран наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че. 

1. Към датата на 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)'. 
нямала съм участие 

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 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. 

30.11.2011 
Декларатор: П. С. М. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 5 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният В. Д. Ч. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: служител по сигурността на 
информацията в Специализиран наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 т ъ р г о в с к и д р у ж е с т в а (посочва се името на търговското дружество)'. 
нямал съм участие 

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. 
12.12.2011 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 6 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният К. Г. В. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)', н я м а м 
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): 

нямала съм участие 

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 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): 15 000 евро, потребителски в ТБ. 

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 ши 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. 
06.01.2012 г 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 7 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният P.JI. М. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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 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 ши 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: A.M. - прокурор 

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. 
06.01.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 8 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Ю. К. К. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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 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 ши 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. 
10.01.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Н.Б.Г. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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 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): 16 000 лева, студентски кредит, към ТБ. 

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 ши 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. 

10.01.2012 г. ДЕКЛАРАТОР: Н.Б.Г. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 10 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Т.И.А. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
и м а м у ч а с т и е В с л е д н и т е т ъ р г о в с к и д р у ж е с т в а (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)', н я м а м 

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)'. 
нямала съм участие 

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 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 ши 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. 
10.01.2012 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 11 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Л. К. Д 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски Дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши акционерното участие на лицето)', н я м а м 

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)'. 
нямала съм участие 

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 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 ши 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. 
10.01.2012 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Е. А. Г. (трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши 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): 

нямала съм участие 

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 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): потребителски. 

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 ши 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. 

10.01.2012 г. Декларатор: Д. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Д. К. К. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямал съм участие 

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): 36 000 лева, ипотечен, ТБ „ ". 

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. 

11.01.2012 г. Декларатор: Д. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният А. И. И. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши 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): 
нямала съм участие 

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 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 ши 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. 
12.01.2012 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 15 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Е. Т. Ц. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: старши специалист в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 

нямал съм участие 

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): 6 000 лева, потребителски, ТБ „ ". 

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. 
30.01.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Е. Г. 3. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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 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. 
06.02.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 17 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният А.И. А. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
и м а м у ч а с т и е В с л е д н и т е т ъ р г о в с к и д р у ж е с т в а (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото или акционерното участие на лицето)', н я м а м 
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): 
нямала съм участие 

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 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 ши 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. 
09.02.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Р.Г.Г. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: младши специалист в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски Дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши 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): 

нямала съм участие 

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 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): 26 000 лева, потребителски кредит, ТБ „". 

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 ши 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. 

09.01.2012 г. Декларатор: Д. К. 



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

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

за обявяване в Интернет) 

Долуподписаният И. Г. И. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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)'. 
нямала съм участие 

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 бил 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (потребителски кредит в размер на 10 000 лв.): 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. 

18.02.2012г. Декларатор: 
И. Г.И. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 20 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Г.Л.Х. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши 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): 
нямал съм участие 

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): 7 000 лева, потребителски, ТБ „ ". 

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 ши 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. 
15.05.2012 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният Ц. Вл. Тр. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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): 30 000 лева, потребител ски,ТБ „ ". 

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. 
19.07.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

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

за обявяване в Интернет) 
Долуподписаната В.Г.А. 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: старши специалист-счетоводител в 
Специализиран наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото ши 
акционерното участие на лицето): Нямам. 

развивам дейност като едноличен търговец В следните области (посочва се името и предметът на дейност): 
Не съм развивала. 

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

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
26.07.2012 г. 

Декларатор: В.Г.А. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният А.А. ГР 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

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

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

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 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 ши 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. 
08.08.2012 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният В. Тр. П.-М. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: призовкар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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): НЯМЗМ 

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

01.10.2012 г. Декларатор: В. М. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 25 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният А.В.С. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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 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): 7000 лева, потребителски, ТБ 

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 ши 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. 
23.10.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 26 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният А. И. Ч. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши 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)'. 

нямала съм участие 

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 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 ши 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. 
26.10.2012 г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаният В. Й. П. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на назначаването ми на длъжността: 
имам участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и 
дяловото ши 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): 
нямала съм участие 

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 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): 20 000 лева, потребителски, ТБ. 

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 ши 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. 

17.12.2012г. Декларатор: В.П. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 28 от 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаната В.В.К 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че. 

1. Към датата на 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 

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 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица, на стойност над 5000 лв., кредит в размер на 10 000 лева, ТБ „" 

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 ши 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. 
12.02.2013г. 

Декларатор: Ю. К. К. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

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

Долуподписаната В.И.М. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 
нямала съм участие 

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): 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 ши 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: П.М. - прокурор 

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. 

13.02.2013 Декларатор: В.И.М 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаният С. P. М. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че. 

1. Към датата на 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)'. 

нямала съм участие 

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 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): 24 000 лв., потребителски, ТБ „" 

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

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 

Декларатор: С.М. 
17.06.2013 г. 





































































ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси 

Подписаният(ната) Т. С. В 

(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

I. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: 

II. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ: 
Кредит в размер на 25 400 лева от 06.12.2016 година -ТБ „ „ 

Дата: 12.12.2016 г. Декларатор:/п/ 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаната :В. Ив. Вл. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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): 

„Пи Си Онлайн" ООД 

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)'. 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 установяване на конфликт 
на интереси: нямам 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо)', няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
18.01.2017 г. 

Декларатор: 
В. Вл. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаната :Б. Тр. М. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 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): потребителски кредит в размер на 50 000 лв. ТБ „....". 

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 установяване на конфликт 
на интереси: леля Ад. Н. - адвокат 

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. 
17.05.2017 г. 

Декларатор: 
Б. М. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаната :М. Пл. Щ. 
(трите имена) 

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

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 1шето на търговското дружество)'. 

нямам 

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)'. Н Я М З М . 

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 установяване на конфликт 
на интереси: нямам 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
25.05.2017 г. 

Декларатор: 
М. Щ. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаната :С. Б. Ат. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен помощник в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 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 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 установяване на конфликт 
на интереси: нямам 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
09.06.2017 г. 

Декларатор: 
С. Ат. 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаната : Б. М. Б. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 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 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 установяване на конфликт 
на интереси: нямам 

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за 
необходимо): няма 
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс. 
23.10.2017 г. 

Декларатор: 
/Б. Б./ 



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

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

Долуподписаната : P. JI. Ил. 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар в Специализиран 
наказателен съд 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Към датата на 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 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 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 установяване на конфликт 
на интереси: майка Ив. Ил. - съдия в ОС - гр. П. 

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. 
06.11.2017 г. 

Декларатор: 
/Р. Ил./ 


