
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).АЙШЕГЮЛ ИСМАИЛОВА МУСТАФОВА 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд Провадия
Разносвач на призовки и съдебни книжа

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: 06.01.2009 Декларатор: А.Исмаилова



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 Бисерка Станчева Петрова 
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд гр. Провадия, съдебен 
архивар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в  следните  търговски дружества  (посочва  се  името  на  търговското  дружество  и  
дяловото или акционерното участие на лицето):
                                                НЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): ;                                НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
                                                НЕ
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
                                                НЕ
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност):                              НЕ
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
                                                НЕ
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото  задължение  и  данни за  
кредитора):                               НЕ
4.  Имам сключени договори с  еднолични търговци или юридически  лица,  които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията  ми  по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на  
дейност):                                   НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:
  ЕТ “Силвия 27 Димитър Добрев” гр. Провадия, Булстат 103040385, собственост на Димитър 
Петров Добрев - свекър
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за  
необходимо):                               НЕ

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

 Дата: 26.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА МАЛЧЕВА
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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):            Банка ДСК АД – 15 000 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):      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:  Пламена Малчева Петрова – дъщеря – фирма ДЗЗД
“Ева-Пламена” Бустат № 103605404. Иван Русев Абаджиев - зет
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: 27.12.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната).Галина Маринова Василева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Секретар СИС при Районен съд гр. 
Провадия

(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: 26.01.2009 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). Галя Михалева Горанова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при Районе съд 
гр. Провадия

(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: 26.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). ЕЛКА КИНЕВА КОЛЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен секретар при Районен съд - 
Провадия

(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): 18 300 лв. потребителски кредит към Банка ДСК АД – клон Провадия;

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

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

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

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

 Дата: 26.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Ивелина Ганева Параскевова
(трите имена)

в качеството  си  на  лице,  заемащо публична  длъжност: Районен  съд  Провадия –  съдебен 
деловодител

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото  задължение  и  данни за  
кредитора): 30000 /тридесет хиляди/ лева потребителски кредит към Банка ДСК.

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

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

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

 Дата: 26.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). 
ИЛИАНА КАЛОЯНОВА ВЕЛЕВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Районен съд гр.Провадия – разносвач на призовки и съдебни книжа

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: 26.01.2009г. Декларатор: Ил.Велева



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). ЛИЛЯНА ПЕЕВА ЯНКОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Провадия – съдебен 
секретар

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

4.  Имам сключени договори с  еднолични търговци или юридически  лица,  които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията  ми  по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на  
дейност):  НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: П. Я. Я. – син – фирма“Хънтър хаус Варна” ООД – 
БУЛСТАТ 200232374
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за  
необходимо): НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 26.02.2009 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). МАРИАНА ПАВЛОВА АНГЕЛОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР
РАЙОНЕН СЪД ГР. ПРОВАДИЯ

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): 
                                                  Банка ДСК 20 000 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):                                                  НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:
                                                                 НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за  
необходимо):
                                                                 НЕ
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 26.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). ПЕНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: главен счетоводител в Районен съд гр. 
Провадия

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

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

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

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

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

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото  задължение  и  данни за  
кредитора): заем текущи нужди в “Банка ДСК” ЕАД клон Провадия в размер на 27 000 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): 
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са:

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

 Дата: 27.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната) Румен Минчев Вичев

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Районен съд – Провадия, административен секретар

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в  следните  търговски дружества  (посочва  се  името  на  търговското  дружество  и  
дяловото или акционерното участие на лицето): нямам участие в търговски дружества;
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): ЕТ „Румен Вичев” – търговия на дребно, търговско предприятие е продадено 
на 06.08.2007г.,  подадена декларация в ТД на НАП за спиране на дейност,  фирмата 
заличена от търговския регистър на 29.01.2009г.;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска  цел,  търговски  дружества  или  кооперации:  не  участвам  в  управление  на 
търговски дружества.
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):
ДЗЗД „Виктория”;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): ЕТ „Румен Вичев” – търговия на дребно;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: управител на ДЗЗД ”Виктория”;
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): 17000лв. кредит текущо потребление – „Банка ДСК” ЕАД;
4.  Имам сключени договори с  еднолични търговци или юридически  лица,  които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията  ми  по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на  
дейност): 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:
-  Жасмина  Ангелова  Вичева  –  съпруга,  собственик  на  „Жуел-Консулт”  ЕООД  и 
съдружник и управител на ДЗЗД ”Виктория”; 
- Петър Ангелов Йовков – брат на съпругата ми, съдружник в ДЗЗД „Виктория”;
- Мая Василева Хърлечанова – първи братовчед, съдружник в „Топ имоти” ООД.
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: 30.01.2009г. 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)

Долуподписаната Тодорка Иванова Великова 
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при Районен съд- 
Провадия

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: не
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): 15 / петнадесет/ хиляди лева потребителски кредит към „Банка ДСК”

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

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за  
необходимо): не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.
 Дата: 26.01.2009 Декларатор: /п/



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

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

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

Долуподписаният(ната). Теодора Руменова Тодорова
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в  следните  търговски дружества  (посочва  се  името  на  търговското  дружество  и  
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 
дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не 
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
 имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът 
на дейност): не 
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица 
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 
лица,  на стойност над 5000 лв.  (посочва  се  размерът и  видът на  поетото  задължение  и  данни за  
кредитора): Потребителски кредит в размер на 5.000 /пет хиляди/ лева към Банка *** клон ***
Потребителски кредит в размер на 15.000 /петнадесет хиляди/ лева към Банка *** клон ***.
4.  Имам сключени договори с  еднолични търговци или юридически  лица,  които биха се 
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и 
задълженията  ми  по  служба  (посочват  се  данни  за  работодателя  или  възложителя  и  сферата  на  
дейност): не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до 
възникване на конфликт на интереси, са: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за  
необходимо): не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 
313 от Наказателния кодекс.

 Дата: 26.01.2009 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).ХРИСТИНА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД  ПРОВАДИЯ
Ст.специалист - счетоводител

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в  следните  търговски дружества  (посочва  се  името  на  търговското  дружество  и  
дяловото или акционерното участие на лицето):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: 26.01.2009г. Декларатор:Хр.Христова


