
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната З.В.Б., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен деловодител“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната М.Т.М., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен деловодител “  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната П.Т.Ч., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен деловодител“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната П.Б.Б., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен деловодител“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната Т.Я.К., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен секретар“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната Д.Т.К., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен деловодител“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната С.А.К., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „съдебен секретар“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната Ю.З.К., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „зав.служба Деловодство“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната Г.С.П., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „човешки ресурси“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната М.М.К., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „административен секретар“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗПКОНПИ във връзка с чл. 
107а, ал. 1 от КТ и чл. 137, ал. 1 от ПАС 

 

Подписаната М.Г.С., 

 в качеството си на лице, по смисъла на § 2, ал. 1, т. 1 от ДР на ЗККОНПИ, заемащо 
длъжността „системен администратор“  в Районен съд – Смолян, 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. че не съм в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с 
лице, с което е 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. че 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. че не съм народен представител; 
4. че не съм съветник в Общински съвет - Смолян; 
5. че не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия; 
 Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

ДЕКЛАРАТОР: /п/ 
 Гр.Смолян 

 11.05.2018 г. 

 

 

 


