
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата ПЕТРАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА 

на длъжност съдебен секретар-протоколист 
в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

  1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата НАТАША ВАСИЛЕВА КОЛОВА 

на длъжност съдебен секретар-протоколист 
в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата         МАДЛЕНА НИНОВА МИТОВА 

на длъжност          съдебен секретар протоколист 
в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  СТЕФКА СТОЯНОВА КРЪСТЕВА 

на длъжност СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ 

в Окръжен съд – Монтана 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 

                                                                                                 / Стефка Кръстева/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата СОНЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 

на длъжност Съдебен секретар - протоколист 

в Окръжен съд –  Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  МАЯ  ЕВГЕНИЕВА  ГЕОРГИЕВА 

на длъжност – съдебен  деловодител 

фирмено отделение 
в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 
администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  ТАТЯНА ИВАНОВА ГЕНКОВА 

на длъжност: съдебен деловодител във „Фирмено отделение”, 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

  1.  Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата БЛАГОВЕСТА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛЧЕВА - 

ИЛИЕВА 

на длъжност СЪДЕБЕН АРХИВАР 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  Валентина Иванова Евлогиева-Апостолова 
на длъжност – Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата              Бисерка Михайлова Борисова.. 
на длъжност …………деловодител………………………………….. 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА- ГЕОРГИЕВА 

на длъжност  деловодител -  класифицирана  информация 
в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА 

на длъжност съдебен деловодител 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата АНИ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА 

на длъжност  СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  Петрана Младенова Младенова 
на длъжност – Съдебен деловодител 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР: /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  … Сашка Георгиева Митова…………………………. 

на длъжност …съдебен деловодител….……………………………………….. 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР: /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата  Андрей Михайлов Дамянов 

на длъжност Системен Администратор 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР: /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата    ВЪЛКА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА   

на длъжност     ПРИЗОВКАР  

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/а  ПЕТЪР КИРИЛОВ МАТОВ  

на длъжност ПРИЗОВКАР 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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 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. 
                 Имам фирма ЕТ” ПИМАКС” – гр. Монтана като декларирам, че 
ще предприема необходимите действия за заличаването му, след което ще 
подам декларация за тази промяна. 

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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата Катрин Иванова Кирилова - Христова 
на длъжност Главен счетоводител 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаната ТАТЯНА БОНКОВА СТЕФАНОВА-ЛОЗАНОВА 

на длъжност  „съдебен администратор” 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата ПЕТКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 

на длъжност управител съдебни сгради, той и шофьор 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

по чл. 12 т. 1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, във връзка с чл. 184 от Правилника за 

администрацията в районните, окръжните, административните, военните и 

апелативните съдилища, във връзка с чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда 
 

 

 

Долуподписаният/ата     ИВАНКА ПЕТКОВА ТОДОРОВА 

на длъжност ПРИЗОВКАР 

в Окръжен съд – Монтана 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

към 05.01.2009 г.: 
 

1. Не се намирам 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. 
 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

05.01.2009 г.     ДЕКЛАРАТОР:  /п/ 

 


