
ПУБЛИЧЕН 
РЕГИСТЪР 

на декларациите по чл. 35, ал. 1, т.1 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

№ Дата Вид на декларацията 

по чл. 35 ЗПКОНПИ 

Име, презиме, фамилия Длъжност 

1 30.05.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Лидия Петрова Ненова съдебен администратор 
2 30.05.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Мария Николова Кирова съдебен деловодител 
3 31.05.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Николай Пенков Пенков призовкар 
4 01.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Светла Величкова Величкова съдебен деловодител 
5 01.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Галя Ганчева Димитрова счетоводител СИС 
6 01.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Дарина Георгиева Илиева съдебен деловодител 
7 06.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Стефка Димитрова Митева съдебен секретар 
8 07.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Георги Иванов Болтаджиев призовкар 
9 07.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Димитър Илиянов Янков призовкар 
10 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Антони Антонов Митрофанов призовкар 
11 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Ина Петрова Георгиева съдебен секретар 
12 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Соня Денчева Гъдева Гл.Счетоводител 
13 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Ивелина Тодорова Косева счетоодител 
14 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Ваня Илиева Николова съдебен секретар 
15 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Радинка Стефанова Кулекова-Атанасова съдебен секретар 
16 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Лидия Красимирова Симеонова, съдебен секретар 
17 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Елисавета Борисова Илиева съдебен секретар 
18 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Даниела Атанасова Марчева съдебен секретар 
19 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Росица Миткова Ненова съдебен секретар 
20 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Виолина Тихомирова Тодорова съдебен секретар 
21 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Красимира Атанасова Николова съдебен секретар 
22 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Ганка Бонева Велчева ЗС "Деловодство" 
23 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Анета Николова Хайтова съдебен деловодител 
24 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Надежда Стефанова Косева съдебен деловодител 
25 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Надежда Любомирова Гатева съдебен деловодител 
26 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Галина Маринова Бачийска съдебен деловодител 

27 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Диана Маринова Стойкова съдебен деловодител 

28 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Маргарита Иванова Иванова съдебен деловодител 

29 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Анелия Стефанова Кисьова съдебен архивар 

30 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Мариана Петкова Вачкова призовкар 

31 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Николинка Николова Колева чистач 

32 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Лиляна Мирчева Нешева чистач 

33 08.06.2018 чл. 35, ал.1, т.1 Милен Ганчев Димитров системен администратор 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ЛИДИЯ ПЕТРОВА НЕНОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 30.05.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) МАРИЯ НИКОЛОВА КИРОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 30.05.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) НИКОЛАЙ ПЕНКОВ ПЕНКОВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 31.05.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ВЕЛИЧКОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 01.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ГАЛЯ ГАНЧЕВА ДИМИТРОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 01.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ДАРИНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 01.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) СТЕФКА ДИМИТРОВА МИТЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 06.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ГЕОРГИ ИВАНОВ БОЛТАДЖИЕВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 07.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ДИМИТЪР ИЛИЯНОВ ЯНКОВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 07.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) АНТОНИ АНТОНОВ МИТРОФАНОВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) СОНЯ ДЕНЧЕВА ГЪДЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ИВЕЛИНА ТОДОРОВА КОСЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ВАНЯ ИЛИЕВА НИКОЛОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) РАДИНКА СТЕФАНОВА КУЛЕКОВА-АТАНАСОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ЛИДИЯ КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА ИЛИЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ДАНИЕЛА АТАНАСОВА МАРЧЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) РОСИЦА МИТКОВА НЕНОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ВИОЛИНА ТИХОМИРОВА ТОДОРОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) КРАСИМИРА АТАНАСОВА НИКОЛОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ГАНКА БОНЕВА ВЕЛЧЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) АНЕТА НИКОЛОВА ХАЙТОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КОСЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) НАДЕЖДА ЛЮБОМИРОВА ГАТЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ГАЛИНА МАРИНОВА БАЧИЙСКА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ДИАНА МАРИНОВА СТОЙКОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) МАРГАРИТА ИВАНОВА ИВАНОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА КИСЬОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) МАРИАНА ПЕТКОВА ВАЧКОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) НИКОЛИНКА НИКОЛОВА КОЛЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) ЛИЛЯНА МИРЧЕВА НЕШЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 



 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с параграф 2, ал. 1, т. 1 
от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

Подписаният(ната) МИЛЕН ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо длъжност в обхвата на параграф 2, ал. 1, т. 1 от 

допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, заемащо длъжността: съдебен секретар в Районен съд 

- Габрово, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

- Не заемам друга длъжност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима 

с положението ми на лице, посочено в разпоредбата на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

- Не извършвам дейност, която съгласно Конситуцията или закон е несъвместима с 

положението ми на лице, посочено в разпоредбите на §2, ал.1, т. 1 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна 

отговорност, по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

 

 

Дата: 08.06.2018    Декларатор:  подпис 

 

 


