
ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА 
 

З А П О В Е Д 
 

№ 131 
 

Монтана, 13.05.2013 г. 
 

 На основание чл. 86, ал.1, т. 1 от ЗСВ и в изпълнение на решение на ВСС по 
Протокол № 16, т. 38 от заседание, проведено на 25.04.2013 г., както и предвид 
становище от Комисията за защита на личните данни по приложението на чл. 17, ал.2 
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, изпратено ни 
с писмо изх. № 91-00-071/26.04.2013 г. на ВСС (вх. № С-297/29.04.2013 г. в ОС - 
Монтана) 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 

 1. В изпълнение на т. 38.7 от решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. 
ВЪЗЛАГАМ на съдебния администратор на ОС – Монтана да сведе до знанието на 
всички съдии и съдебни служители от ОС – Монтана писмо изх. № 91-00-
071/26.04.2013 г. на ВСС, решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. – т. 38 
(относно публикуване на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на Интернет страницата на 
ВСС), становището от Комисията за защита на личните данни по приложението на чл. 
17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 
както и приложените към писмото на ВСС образци на съгласие и на декларации по 
чл. 12, т. 1, т.2, т. 3 и т.4 от ЗПУКИ. 
 2. ВЪЗЛАГАМ  на системния администратор на ОС – Монтана да премахне от 
Интернет страницата на Окръжен съд – Монтана публикуваните декларации по чл. 12 
от ЗПУКИ, подадени от съдебните служители за периода от 01.01.2009 г. до 
издаването на настоящата заповед с оглед получаване на изричното писмено 
съгласие на деклараторите за тяхното публикуване на Интернет страницата на съда. 

 3. Магистратите, които са съгласни подадените от тях декларации за периода 

от 01.01.2009 г. до настоящия момент да бъдат обявени на Интернет страницата на 

ВСС  да предоставят изричното си писмено съгласие за това съгласно приложения 

образец, в срок  до 21.05.2013 г. 

 При липса на такова съгласие, в списъчен вид ще се публикува информация 

единствено за имената на декларатора и вида на подадената декларация. 

 ВЪЗЛАГАМ на съдебния администратор на ОС – Монтана да изпрати във ВСС 

предоставеното от съдиите съгласие. 

 4. Съдебните служители, които са съгласни подадените от тях декларации за 

периода от 01.01.2009 г. до настоящия момент да бъдат обявени на Интернет 

страницата на Окръжен съд – Монтана, да предоставят изричното си писмено 

съгласие за това съгласно приложения образец, в срок до 21.05.2013 г. 

 5. Декларациите, за които е получено съгласие от съдебните служители за 

обявяването им в Интернет страницата на Окръжен съд - Монтана, да се обработват 

от съдебния администратор по реда на постъпването на съгласието, чрез сканиране 

на изображението и да се публикуват от системния администратор на Интернет 

страницата на съда. 

 Съгласно становището на КЗЛД обявяването на декларации на Интернет 

страницата на ОС – Монтана не трябва да съдържа подписа на декларатора. В 

случай, че в декларацията има лични данни на трети физически лица, съгласието на 

декларатора не рефлектира върху тях и същите следва да бъдат анонимизирани. 



 При липса на съгласие от съдебния служител, системният администратор 

публикува на Интернет страницата на съда информация единствено за имената на 

декларатора и вида на подадената декларация. Тази информация се изготвя от 

съдебния администратор. 

 6. Считано от датата на настоящата заповед, на Интернет страницата на ОС - 

Монтана да се обявяват само декларации, подадени от съдебни служители, 

съдържащи изричното писмено съгласие на декларатора за извършване на това 

действие, оформено в отделен текст към подадената декларация. При липса на 

такова съгласие,  се публикува информация единствено за имената на декларатора и 

вида на подадената декларация. 

 7. ВЪЗЛАГАМ на системния администратор на ОС – Монтана да  актуализира в 

съответствие с настоящата заповед раздела от Интернет страницата на Окръжен 

съд - Монтана, в който са  обявявени декларации от съдебни служители по чл. 12 от 

ЗПУКИ, като в него се публикува:  

- съобщение за актуализирането на раздела, съгласно настоящата 

заповед във връзка с решение на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г.; 

-  настоящата заповед с приложенията към нея. 

 8. УКАЗВАМ на съдиите от ОС – Монтана при деклариране на несъвместимост 

и частен интерес пред Висшия съдебен съвет да ползват образците на декларации 

по чл. 12 от ЗПУКИ, публикувани в Интернет страницата на ВСС (образците на 

декларациите са приложени и към горецитираното писмо на ВСС).  

 9. УКАЗВАМ на съдебните служители от ОС – Монтана при деклариране на 

несъвместимост и частен интерес пред Окръжен съд - Монтана да ползват образците 

на декларации по чл. 12 от ЗПУКИ, приложени към настоящата заповед. 

 С решението на ВСС по Протокол № 16/25.04.2013 г. – т. 38 се отменят решение на ВСС по 

протокол № 52/17.12.2008 г. – т. 17 от допълнителните точки, относно утвърждаване на механизъм за 

подаване на декларациите по чл. 12, т. 2 от ЗПРКИ и Допълнителните указания във връзка с 

декларирането на несъвместимост и частни интереси от страна на съдиите, прокурорите и 

следователите съгласно ЗПРКИ, приети с решение на ВСС по т. 34 от протокол № 45/19.11.2009 г. 

 Приложение към настоящата заповед: решение на ВСС по Протокол № 16, т. 38 от заседание, 

проведено на 25.04.2013 г., Становище от Комисията за защита на личните данни по приложението на 

чл. 17, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси рег. № П-

1799/2013 г. от 08.04.2013 г., писмо изх. № 91-00-071/26.04.2013 г. на ВСС (вх. № С-297/29.04.2013 г. в 

ОС - Монтана), образец на съгласие (приложение към решение на ВСС по т. 38.2 от Протокол № 

16/25.04.2013 г.), образци на декларации по чл. 12, т. 1, т.2, т.3 и т. 4 от ЗПУКИ с оформено съгласие в 

отделен текст към подадената декларация във вр. с чл. 17, ал.2 от ЗПУКИ (за съдии);  образец на 

съгласие, подавано от съдебни служители (приложение към т.4 от настоящата заповед – по чл.4, ал.1, 

т.2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.17, ал.2 от ЗПУКИ), образци на декларации по чл. 12, т. 1, т.2, т.3 и т. 4 от 

ЗПУКИ с оформено съгласие в отделен текст към подадената декларация във вр. с чл. 17, ал.2 от 

ЗПУКИ (за съдебни служители). 

 Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички съдии и съдебни 

служители, за сведение и изпълнение. 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ 

       НА ОС – МОНТАНА: 

Отменена със Заповед № 348/05.11.2013 г.     (Д. КУЗМАНОВА) 



 
       Приложение към т. 4 от Заповед № 131/13.05.2013 г.   
       на Председателя на ОС – Монтана  
       (подава се  от съдебни служители) 

 
 
 

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) ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .......................................................... 

........................................................................................................................................................ 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 
 

Давам съгласието си подадените от мен пред Окръжен съд - Монтана декларации 

по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (загл., изм. ДВ, бр.  

97/2010 г.) в периода от 01.01.2009 до настоящия момент, да бъдат публично обявени в 

интернет страницата на Окръжен съд - Монтана.  

 
 
 
Дата:       Декларатор:  
         /подпис/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       Приложение към чл. 12, т.1 от ЗПУКИ  
       (подава се от съдебни служители) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 
 

Подписаният(ната) ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  ................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 1. Не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с 
което съм  във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по 
съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен 
включително. 
2. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, 
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски 
посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско 
дружество или кооперация. 
3. Не съм народен представител. 
4. Не съм съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация. 
5. Не заемам ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа 
партия; тази забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и 
експертите към тях. 
 
Дата:       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) ................................................................................................................ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .................................................... 

.................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

Давам съгласието си подадената от мен пред Окръжен съд - Монтана декларация 
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и съдържащите се в 
нея лични данни по смисъла на чл. 5 от ЗЗЛД да бъдат разкривани пред трети лица при 
публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на Окръжен съд - Монтана 
съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. 
 
Дата:      Декларатор:  
 

 
 
 



 
 

        Приложение към чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ  
        (подава се от съдебни служители) 

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) ........................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 
(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):  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................;  
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 кредитора):  
........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  



........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

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:  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
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:  
........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................  

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:      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) ................................................................................................................ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .................................................... 

.................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

Давам съгласието си подадената от мен пред Окръжен съд - Монтана декларация 
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и съдържащите се в 
нея лични данни по смисъла на чл. 5 от ЗЗЛД да бъдат разкривани пред трети лица при 
публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на Окръжен съд - Монтана 
съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. 
 
Дата:      Декларатор:  
 



        Приложение по чл.12, т.3 от ЗПУКИ  
        (подава се от  съдебни служители) 

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

установяване на конфликт на интереси 
 

Подписаният(ната) ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  ................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
І. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 1 от ЗПУКИ: 
..................................................................................................................................................  
 
ІІ. Е настъпила следната промяна в обстоятелствата по чл. 12, т. 2 от ЗПУКИ: 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
Дата:       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) ................................................................................................................ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .................................................... 

.................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

Давам съгласието си подадената от мен пред Окръжен съд - Монтана декларация 
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и съдържащите се в 
нея лични данни по смисъла на чл. 5 от ЗЗЛД да бъдат разкривани пред трети лица при 
публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на Окръжен съд - Монтана 
съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. 
 
Дата:      Декларатор: 



        Приложение по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ  
        (подава се от съдебни служители) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси 
 
 

Подписаният(ната) ................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................. 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:  ................................................... 
.................................................................................................................................................. 

(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
Имам частен интерес по следния конкретен повод: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Дата:       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) ................................................................................................................ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: .................................................... 

.................................................................................................................................................. 
(изписва се институцията и заеманата длъжност) 

Давам съгласието си подадената от мен пред Окръжен съд - Монтана декларация 
по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и съдържащите се в 
нея лични данни по смисъла на чл. 5 от ЗЗЛД да бъдат разкривани пред трети лица при 
публичното обявяване на декларацията в интернет страницата на Окръжен съд- Монтана 
съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПУКИ. 

 
Дата:      Декларатор: 

 


