ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ

към чл. 12, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
Долуподписаният(ната) В. Н. М. И.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Нямам участия в търговски дружества.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
Не развивам дейност, като едноличен търговец.
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не членувам в юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или
кооперации.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността
съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество):
Не съм имала участие в търговски дружества.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност):
Не съм развивала дейност, като едноличен търговец.
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и
кредитора):
Потребителски заем в размер на 12 800 лв. – Д Банк АД
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 сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба.
5. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:
Нямам такива.
Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., декларират
обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5 към 31 март 2009 г., а по т. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата: 17.12.2015г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният(ната) В. Н. М. И.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Не заемам друга длъжност, която съгласно Конституцията или специален закон
е несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
ІІ. Не извършвам дейност, която съгласно Конституцията или специален закон е
несъвместима с положението ми на лице, заемащо публична длъжност.
Дата: 17.12.2015 г.

Декларатор: /п/

към чл. 12, т. 2

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

(Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
Долуподписаният(ната) Е.Т.Ш.

(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Държавен съдебен
изпълнител при Районен съд гр. Дулово........................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

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

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

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 участие в търговски дружества

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

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

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в области,
свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: нямам

5. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 1.07.2012 г.) Имам частен интерес към дейността
на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: нямам

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

Дата: 18.07.2014г.

Декларатор: п

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: НЕ
.............................................................................................................................................
.....
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
8000 лева потребителски кредит към УниКредит Булбанк гр. Дулово за
рефинансиране на кредит към Банка „ДСК” ЕАД гр. Дулово.
Дата: 04.07.2014 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписа(ната) Г. Г. К.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Погасено задължение в Банка ДСК в със средства по договор със „ Сосиете
Женерал Експресбанк” в размер на 25 000 лева.

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ:
Няма.
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Погасен кредит към Банка ДСК Дулово в размер на 11454.56
лв...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....
.............................................................................................................................................
.....

.............................................................................................................................................
.....
Дата: 10.10.2013 г.

Декларатор:/п/

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:

II. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
СУМАТА ОТ 7000 ЛВ. КРЕДИТ КЪМ БАНКА - ДСК Е ПОГАСЕН - 2013 година.
ИЗТЕГЛЕН Е НОВ КРЕДИТ ОТ БАНКА ДСК НА 12.08.2013 Г. ЗА 15000 ЛВ.

Дата: 12.08.2013г.

Декларатор: /п/

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

за
на

Подписаната ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА
КРАЛЕВА........................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична
счетоводител
Районен съд гр.Дулово.........................................

длъжност:

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

Главен
в

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:
Получен потребителски кредит от „ДСК" ЕАД гр.Дулово в размер на 45 000,00
лв.
на 20.05.2013 год... за рефинансиране на останали кредити и намаляване на
лихвения
процент

Дата:
27.05.2013
Декларатор /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписа(ната) Г. Г. К.
(трите имена)

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Погасено задължение в Банка ДСК в размер на 24 000 лв. със средства по друг
договор с Банка ДСК в размер на 12 400 евро.
Дата: 20.03.2012 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).

Цветозар

Цветанов Копринджийски
(трите имена)

Държавен съдебен изпълнител при
Дуловски районен съд

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):

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 участвам
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)'.

Имал участие в „Унивърс Трейд Комерс" ЕООД
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:
Управител на „Унивърс Трейд Комерс" ЕООД
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и
към
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение
и данни за кредитора):

Ипотечен кредит 20 000 лв. към Банка ДСК ЕАД гр. Силистра .
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:

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
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Гр.Дулово
15.03.2011г.

нося

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). Павлина Иванова Минкова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Държавен съдебен
изпълнител при Дуловски районен съд
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) :

Нямам участие в търговски дружества
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност): ; не развивам дейност като едноличен търговец
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не участвам
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 участвала
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 участвала
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 16 000 лв към Райфайзенбанк ЕАД гр.
Силистра и Потребителски кредит към Райфайзенбанк ЕАД гр. Дулово в размер на 5 000
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): 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:
Няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) :
няма
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 23.01.2009 г

Декларатор: /п/

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

Долуподписаният(ната). Миглена Георгиева Попова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдия по вписванията в
Служба вписвания към Районен съд гр. Дулово
(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) : Към „Обединена Българска Банка” АД като „трето лице –
ипотекарен длъжник” по Договор за инвестиционен банков кредит бизнес енергия
в размер на 45 000 лева.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) : 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).

Ирфан Ахмед Муса
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Дулово,
съдия по вписванията

Районен съд

(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
Не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: Не
предметът на дейност) :

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):

Имам участие като акционер в „ХКК” АД гр.Исперих
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 25 000 /двадесет и пет хиляди/
лв. към БПБ
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: а/ съпруга Севим Ахмет Мусасъдружник в „БАС пласт”ООД гр.Исперих ; б/ брат Орхан Ахмед Муса-изп. директор в
„ХКК” АД гр. Исперих

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) :
Имам участие като акционер в „ХКК” АД гр.Исперих
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 22.01.2009 г.

Декларатор: /п/

Ирфан Ахмед Муса

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). Гинка Георгиева Кунева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: административен секретар
в Районен съд гр.Дулово
(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) : ЕТ „Гинка Кунева ”, търговия с препарати за растителна защита;
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):

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
Кунева ”, търговия с препарати за растителна защита;

предметът на дейност) : ЕТ „Гинка

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 от Банка ДСК ЕАД –клон Дулово в размер на
24 000 лева ;
Потребителски кредит от Райфайзенбанк – клон Дулово в размер на 3 000 лева;
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) : не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са: няма
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) : не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 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). ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА КРАЛЕВА-ДОЧЕВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
В РАЙОНЕН СЪД ГР.ДУЛОВО
(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
НЕ
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ
предметът на дейност) : ;

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) : 40 000 КРЕДИТ ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ- БАНКА ДСК ЕАД
ГР.ДУЛОВО
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) : НЕ
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са: НЕ
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо): НЕ

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009 Г.

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.
ДУЛОВО
ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА „СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ”
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

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

Декларатор:

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).
ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА НИКОЛОВА

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
РАЙОНЕН СЪД ГР. ДУЛОВО – секретар-протоколист

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): В Банка ДСК Дулово – потребителски кредит – 11454.56 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: 20.01.2009 г.

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: секретар-протоколист в
Районен съд гр. Дулово
(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) : 15000лв. потребителски кредит – Банка „ДСК”ЕАД клон – Дулово;
19000лв. потребителски кредит – Банка „ДСК” ЕАД клон - Дулово
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
не

сметне за необходимо) :

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето) :нямам
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
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
предметът на дейност) : ;

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

не съм имала
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и
предметът на дейност) :не съм развивала
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не съм била
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и
към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение
и данни за кредитора) : 18 000 лв. Кредит за текущо потребление от 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) : 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 такива лица
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) : няма

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 20.01.2009 год.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен деловодител при
Районен съд гр. Дулово
(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
не

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: 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):
15 500.00 лева потребителски кредит към Банка „ДСК” клон гр. Дулово
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) : не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) : не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009г.

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд – Дулово,
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):
-14 000 лв. кредит към Банка ДСК – гр. Дулово
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) : - не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са:
- не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) :
- не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебен архивар и секретар
БС при Районен съд гр. Дулово
(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): 7000лв. потребителски кредит в Банка „ДСК” ЕАД клон - Дулово
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) : не
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) :не

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 26.01.2009г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на
личните данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаната Кремена Кирилова Кирилова- Добрева
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд - гр. Дулово,
Секретар СИС
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността: 24.01.2005 г. имам
участие в
следните търговски дружества - НЕ.
- развивам дейност като едноличен търговец в следните области - 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: НЕ.
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области : 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. - Банка ДСК-ЕАД-гр. Дулово, потребителски
заем в размер на 12 000,00 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 : 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- НЯМА.
6. Друга информация за частен интерес : НЯМА
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009 г.

Декларатор: Кремена Добрева-

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ПРИЗОВКАР В РАЙОНЕН
СЪД ДУЛОВО
(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
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
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:
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) : 13 000 ЛВ. КРЕДИТ ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ БАНКА
„ДСК” ЕАД –КЛОН ДУЛОВО
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които
биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или
възложителя и сферата на дейност) :
НЕ

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са:
НЯМА
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето
сметне за необходимо) :
НЯМА
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: 21.01.2009 Г .

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.
ДУЛОВО – СЪДЕБEН СЕКРЕТАР
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУК
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
8000 лева потребителски кредит към УниКредит Булбанк гр. Дулово за
рефинансиране на кредит към Банка „ДСК” ЕАД гр. Дулово.
Дата: 04.07.2014 г.

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: . Държавен съдебен изпълнител
при Районен съд гр. Дулово.......................................................

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

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

Дата: 18.07.2014г.

Декларатор :п

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси
Подписаният(ната) Донка Йорданова Карагьозова............................................
.............................................................................................................................................
.....
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
РС – Дулово, деловодител „регистратура”
.............................................................................................................................................
.....
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПРКИ: - не
.............................................................................................................................................
..... ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ:
Изтеглен кредит от Банка ДСК – 8300 евро на 05.03.2010г.
Рефинансиран е старият кредит.

Дата: 10.03.2010г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 12, т. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси
Подписаната ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА КРАЛЕВА........................................................
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Главен счетоводител в
Районен съд гр.Дулово.........................................
(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:
Получен потребителски кредит от „УниКредит Булбанк" АД гр.Дулово в размер на
6 000,00 лв. на 05.03.2014 год...

Дата: 10.03.2014 г.

Декларатор: /п/

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: НЕ
.............................................................................................................................................
.....
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:

8000 лева потребителски кредит към УниКредит Булбанк гр.Дулово за
рефинансиране на кледит към Банка „ДСК” ЕАД гр. Дулово.
Дата: 04.07.2014 г.

Декларатор: /п/

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

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН СЪД ГР.
ДУЛОВО – ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА „СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ”
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: НЕ
.............................................................................................................................................
..... ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
8000 лева потребителски кредит към Банка „ДСК” ЕАД гр. Дулово.
Дата: 08.08.2011 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Подписаният /ната/ В.Н.М.И.
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: РАЙОНЕН
СЪД – ГР.ДУЛОВО – СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР
ДЕКЛАРИРАМ, че
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от
ЗПУКИ: НЕ
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от
ЗПУКИ:

Изтеглен потребителски кредит от „ЦКБ“ АД - гр.Дулово в размер на
18 000,00 лева на 11.12.2017г. за рефинансиране на кредит в „ТБ Д“АД гр.Силистра за намаляване на лихвения процент.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:14.12.2017г.

Декларатор:

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

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

ДЕКЛАРИРАМ, че:
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: не
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ:
Погасено задължение за остатъка от 6 400 лв. по договор със „ Сосиете Женерал
Експресбанк“ със средства от кредитни карти от „ Райфайзенбанк“ и собствени
средства.
Изтеглен нов потребителски кредит с по-нисък лихвен процент по договор със „
Сосиете Женерал Експресбанк“ за 30 000 лв. с падеж 26.12.2021 г.

Дата: 28.12.2017 г.

Декларатор:
СЪГЛАСИЕ

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

Велемира Николова Мещерова-Иванова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо
счетоводител в Районен съд гр.Дулово.

публична

длъжност:

главен

Давам съгласието си подадената от мен пред Районен съд гр. Дулово
Декларация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси и съдържащите се в нея лични данни по смисъла на чл.45 от ЗЗЛД
да бъдат разкривани пред трети лица при публичното обявяване на
декларацията в интернет страницата на РС-Дулово съгласно чл. 17, ал.2 от
ЗПУКИ.
Дата:
г.
атор: /п I

17.12.2015
Деклар

