ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във
връзка с чл. 136 и чл. 137 от Правилника за администрация в
съдилищата и чл. 107а, ал.1 от Кодекса на труда

№

Дата на
Вид на декларацията по
предаване чл.35 ЗПКОНПИ

1

15.05.2018г. чл. 35, ал.1, т.1

Име,
презиме,
фамилия
С.Д.Б.

2
3

11.06.2018г. чл. 35, ал.1, т.1
15.05.2018г. чл. 35, ал.1, т.1

Я.М.Н.
Ж.Л.А.

4
5
6
7
8
9
10
11
12

07.06.2018г.
08.06.2018г.
08.06.2018г.
07.06.2018г.
06.06.2018г.
07.06.2018г.
06.06.2018г.
05.06.2018г.
08.06.2018г.

чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1
чл. 35, ал.1, т.1

В.М.В.
П.Г.В.
Д.Г.Б.
Д.П.Т.-В.
И.М.П.
М.Д.Т.
И.С.К.
А.С.И.
Б.Л.Б.

Длъжност
административен
секретар
главен счетоводител
системен
администратор
съдебен архивар
съдебен секретар
съдебен секретар
съдебен секретар
съдебен деловодител
съдебен деловодител
съдебен деловодител
съдебен секретар
призовкар

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
С.Д.Б.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 14.05.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната .
Я.М.Н.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 11.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната

Ж.Л.А.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата: 11.05.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
В.М.В.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 07.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
П.Г.В.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 08.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
Д.Г.Б
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 06.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
Д.П.Т.-В.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 07.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
И.М.П.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 06.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
М.Д.Т.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 07.05. 2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаната
И.С.К.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 06.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
А.С.И.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата : 05.06.2018г.

Декларатор:

Приложение № 1 по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 136 и
чл. 137 от Правилника за администрация в съдилищата и чл. 107а,
ал.1 от Кодекса на труда
Долуподписаният/ната
Б.Л.Б.
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :
1. Съм пълнолетен български гражданин.
2. Не съм поставен/а под запрещение.
3. Не съм осъждан/а на лишаване от свобода за умишлено
престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Не съм лишен/а по съответния ред от правото да заемам определена
длъжност.
5. Не бих се оказал/а 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.
6. 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.
7. Не съм народен представител.
8. 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/.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313

от НК за деклариране на неверни факти и обстоятелства.
гр. Никопол
Дата 08.06.2018г.

Декларатор:

