ДЕКЛАРАЦИ Я
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Лиляна Симеонова Манолова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен секретар
Районен съд - Ивайловград

при

(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 па търговското дружество и
дяловото или акционерното участие па лицето):

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

Не развивам дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски Дружества (посочва се името на търговското дружество):

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

Не съм имал дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на СТОЙНОСТ над 5000 ЛВ. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора)'.

5200 лв. потребителски заем към ОББ-АД-филиал Ивайловград.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност)'.

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

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

необходимо) I

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

Of- sL$C9Г-

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ

I

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

|
|

|
Долуподписаният(ната) Красимира Ангелова Христова

I

(трите имена)
В'

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Секретар - протоколист при Рай ф е и
съд - Ивайловград
|

|

(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 ши акционерното участие на лицето)'.

25 акции в “Доверие -Обединен холдинг” АД и 25 акции

“ОРЕЛ” АД
Забележка -възможно е
съществуват вече .

във приватизационен фонд

да греша за имената на дружествата или същите да не

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

Не развивам дейност като едноличен търговец;

у

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

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: /
имал (а) участие В следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

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

Нс съм имал дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
*
Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 ЛВ. (,посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):

Договор за предоставяне на кредит за ремонт и строителство - договорна имотека за сумата
34 000 лева и Договор за предоставяне на потребителски кредит за 15 000 лева и двата към
ОББ -А Д клон Ивайловград .
5
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 ти възложителя и сферата на
дейност):

Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на

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

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

Не.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 28.01.2009

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИ Я
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Мара Георгиева Йорданова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Секретар - протоколист при Районен
съд - Ивайловград
(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
дядовото т и акционерното участие на лицето):

25 акции в Българо - Холандски ПФ АД - гр. София.
Забележка: Възможно е фонда да не съществува или да е под друго име.
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност) :

Не развивам дейност като едноличен търговец;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните ТЪРГОВСКИ дружества (посочва се името на търговското дружество):

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

Не съм имал дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм бил управител или член 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
на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за

Л И Ц а,

кредитора):

Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица,
на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя ши възложителя и сферата на
дейност):

Нямам 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.
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

необходилю):

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

Дата: 28.01.2009 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 па Закона за защита па личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Дарина Ангелова Койчева
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Районен съд - Ивайловград - Секретар
съдебно изпълнителна служба
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие Б следните търговски Дружества (посочва се името па 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 или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал (а) участие В следните търговски Дружества (посочва се името на търговското дружество):

Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не
съм имала участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен зърговец 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 иди 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 датш за
кредитора):

Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица,
на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват с.е датш за работодателя или възложителя и сферата на
д е й н о с т ):

Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които била се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на
правомощията и задълженията ми по служба.
5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са:

Няма такива лица.

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

Не,

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

Дата: 22,01.2009 г.

Декларатор;

ДЕКЛАРАЦИ Я
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Зоя .Трендафилова. Кабова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Районен съд - Ивайловград

деловодител “регистратура” при

(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 па 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 или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (,посочва се името на търговското дружество):

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

Не съм имал дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм бил управител или член 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
Л И Ц а, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):

Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица,
на стойност над 5000 лв.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията МИ ПО служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферати на
дейност):

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

Няма такива лица.
6. Друга информация за частен интерес

(.посочва се всяка друга информация, която лицето сметне ш

необходимо) :

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

Дата: Х З

о /. X o o X f.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМ ЕСТИМ ОСТ - по чл. 12, т. 1 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаната

Петрана Христова Стайкова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
главен счетоводител при Районен съд - Ивайловград
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми па главен
счетоводител.

Дата: 10.01.2011г.

Декларатор:

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

Петрана Христова Стайкова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
главен счетоводител при Районен съд - Ивайловград
(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 па 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 или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие В следните търговски Дружества (посочва се името на търговското дружество):

Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми иа длъжността 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 имала дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм била управител или член на орган на управление или контрол на юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на СТОЙНОСТ над 5000 ЛВ, (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):

Нямам задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица,
на стойност над 5000 лв.;
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 лица, които извършват дейност в области, свързани с
вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения.
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси:

Няма такива лица.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 10.01.2011г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл.12,т.З от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Долуподписаната Лиляна Симеонова Манолова
/ трите имена''

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Административен
секретар в Районен съд - Ивайловград
/изписва се институцията и заеманата длъжност /

Д Е К Л А Р И Р А М ЧЕ:

Имам финансово задължение в размер на 16 350,00 лева по договор за
потребителски кредит с „Алфа Банк” клон България.

Дата: 10.05.2011 г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
За НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12.1.3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Долуподписаната Красимира Ангелова Христова
(трите имена )
В качеството си на съдебен секретар при Районен съд - Ивайловград
Д Е К Л А Р И Р А М , че :
Съм погасила посоченото в декларацията ми по чл. 12т.2 ЗПУКИ задължение по
кредит към ОББ -А Д в размер па 15 000 лв.
Имам ново финансово задължение към ОББ-АД в размер на 20 000 лв. по кредит .

Дата: 05.10.2011 г.

Декларатор :

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМ ЕСТИМ ОСТ - по чл. 12, т. 1 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Михаил Тодоров Митрев
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдебен деловодител при Районен съд - Ивайловград.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не заемам друга длъжност и не извършвам дейност, която съгласно Конституцията
специален закон е несъвместима с положението ми на съдебен деловодител.

Дата: 14.05.2012г.

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чп. 14 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният(ната) Михаил Тодоров Митрев
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съд - Ивайловград

Съдебен деловодител при Районен

(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 па орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):

Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността не
съм имал(а) участие в търговски дружества;
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност)

Не съм имал дейност като едноличен търговец;
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:

Не съм бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации;
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):

25 762,93 лева като поръчител по кредит на банка Райфайзенбанк / България/ ЕАД гр.
София, Булстат: 831558413
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 лица, които извършват дейност в области, свързани с
вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения.
5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на § 1, т.
1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси:

Няма такива лица.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.05.2012

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл.12,т.3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Долуподписаната Лиляна Симеонова Манолова
/ трите имена/

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
Административен секретар в Районен съд - Ивайловград
/изписва се институцията и заеманата длъжност/

Д Е К Л А Р И Р А М Ч Е:
Съм погасила всички стари задължения към банки, включително и
към „Алфа Банк” клон България, в размер на 16 350,00 лева.
Имам финансово задължение в размер на 19 000,00 лева по
договор за потребителски кредит с „ОББ” АД- Хасково, офис Ивайловград.

Дата: 14.05.2013 г.

Декларатор:/п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл.12, т.3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Долуподписаният : Михаил Тодоров Митрев
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебенделоводител пи Районен съд - Ивайловград

Декларирам че:
Имам финансово задължение в размер на 2 000 лв. по договор за
кредит с ОББ АД и 2 000 лв. по договор за кредит с Тексим банк АД

Дата: 03.01.2013 г

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл.12, т.3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Долуподписаният : Михаил Тодоров Митрев
В качеството си на лице, заемащо публична длъжност: съдебенделоводител пи Районен съд - Ивайловград

Декларирам че:
Имам финансово задължение в размер на 20 000 лв. по договор
за поръчителство с Банка ДСК ЕАД.

Дата: 27.03.2013 г

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
За Н А С ТЪ П И Л А ПРО М Я Н А В О БС ТО Я ТЕЛ СТВА ТА - по чл. 12,т.3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Долуподписаната Красимира Ангелова Христова
(трите имена )
В качеството си на съдебен секретар при Районен съд - Ивайловград
Д Е К Л А Р И Р А М, че :
Съм погасила посоченото в декларацията ми по чл. 12 т.2 ЗПУКИ задължения
по кредити към ОББ -АД .
Имам ново финансово задължение към „ РАЙФАЙЗЕНБАНК ( БЪЛГАРИЯ)” ЕАД, в размер на 40 924.00 лв.

Дата: 21.04.2015г.

Декларатор :
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ДЕК ! ГАНКЕ
по чя. 12, т. 2 във връзка с чя. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване ма конфликт на интереси

Долуподписаният(ната)
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(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност в ИА „ Електронни съобщителни мрежи и
информационни системи
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sa се дирекцията, отвела и заеманата длъжност)
(изписва
ДЕКЛАРИРАМ, че:
!, Към датата на избирането/назначаването ми на длъжността:
1.1. имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество
и дяловото или акционерното участие на лицето):
))/м а де

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

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

.

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

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

ML

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):
ж

.
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5, Свързани е мен лица но смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би доведа до
възникване на конфликт
на интереси, са:
М М йМ .

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

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл, 313 от
Наказателния кодекс.
дата: Q$_ фф1,

f

Декларатор:

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НЕСЪВМЕСТИМОСТ - по чл, 12» т. 1 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Долуподписаната

Мария Иванова Манолова - Чанкова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:

съдебен деловодител при Районен съд Ивайловград
-

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Не заемам друга длъжност и не извършван дейност, която съгласно
Конституцията или специален закон е несъвместима с положението ми на
съдебен деловодител,

