Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите, работещи в наблюдаваните
съдилища в първа група
Към 06.03.2012г.

Липсва минимален напредък по тази изключително важна тема за реформата в
съдебната система. Актуален остава изводът ни от лятото на 2011г. когато в
Доклада за напредъка на съда в Северна България отбелязахме: “Липсва реална
публичност и възможност за достъп до декларациите за конфликт на интереси.
Не съществува задължителна норма за санкция (наказание), ако не се публикуват
декларациите за конфликт на интереси в интернет-страниците на
институциите. „Скандално” публикуване на декларациите за конфликт на
интереси на магистратите само с инициали на имената им на страницата на
ВСС. Голяма част от магистратите не са декларирали размера на поетите
парични задължения и заеми. ВСС не използва правата си да провери и изиска
всички задължени магистрати да декларират необходимите данни според
изискванията на закона. Немалка част от магистратите не са декларирали
възможни конфликти на интереси със свои близки, роднини, приятели и свързани
лица, които работят в съдебната система, като магистрати, съдии по
вписвания, държавни съдебни изпълнители, адвокати, съдебни заседатели, вещи
лица, служители или експерти.
Независимо, че никъде не са констатирани явни нарушения на техните текстове,
у наблюдаващия екип се оформи трайното впечатление за формално спазване на
нормите им. В същото време налице са поредица от действия, които показват, че
в болшинството си съдийските колегии използват вратичките оставени в закона,
за да не съобщят пълната информация за взаимовръзките и обвързаностите си.
Например в голяма част от техните декларации, подадени по ЗПУКИ, имената
на свързаните лица се съобщават с инициалите им, размера на кредитите и
финансиралите ги банки са оставени неназовани.
Повечето декларации не са огласени в електронните страници на съответните
съдилища, с обяснението, че ги има в интернет-страницата на Висшия съдебен
съвет. Ситуацията показва отказ от истинска публичност, защото липсват
данните на страниците на всеки съд и гражданите нямат улеснен достъп до
декларациите по ЗПУКИ. Потвърждава се впечатлението ни, че въведените под
силния натиск на Европейската комисия законови норми и правила за контрол
върху поведението на магистратите, няма да донесе очаквания резултат, ако
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необходимостта от промяна не бъде осъзната и поета от самите жреци на
Темида.”1
Коментар на екипа: Гражданските активисти, заети с наблюдението,
продължават да настояват в декларациите за конфликт на интереси, подадени
от служителите в правораздавателната система да се посочват пълните имена
на магистратите и свързаните с тях лица. Прибягването до съкращения или
използване на инициали възприемаме не само като порочна практика, а като
нарушаване императивите на закона. Обяснението, че този подход се одобрява и
поддържа от Висшия съдебен съвет за нас не е състоятелно. Като колективен
орган, създаден да управлява и назначава кадрите в съдебната система, Съветът
няма правомощия да променя закони или да ги тълкува. Съдиите и прокурорите са
публични служители и като такива законът ги определя като задължени лица,
които трябва да публикуват данните за своето имущество, доходи, банкови
заеми и свързаните с тях лица.
Темата за етичното поведение и конфликт на интерес касае магистрати, работещи в
конкретния съдебен район. Съмненията за наличия на конфликти на интереси и
прояви на неетично поведение според гражданите хвърля мрачна сянка върху
правосъдието. Екипът не се ангажира да поставя оценки по институции, конкретни
магистрати или случаи. Определяне на степен на напредък за съдебен район има за
цел да привлече вниманието на всички магистрати и да даде воля за координация
между всички съдилища в съдебния район при спазването на етичните норми и
ЗПУКИ. Констатирани слабости: Магистратите посочват своите имена и на
свързани лица само с инициали и не посочват конкретната им месторабота; не
посочват конкретните размери на банкови кредит и имена на банкова институция.
Не е знак за публичност според нас съдия да публикува декларация с инициалите
на името си. Недостатъчна информация за наличие или липса на задължения към
кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над
5000 лв. Недостатъчна информация за свързани лица; посочването на имена с
инициали и липса на информация за месторабота и/или длъжността
На 02.04.2012г. екипът на проекта извърши проучване и анализ по темата за
публикуваните декларации по ЗПУКИ на магистрати, работещи в наблюдаваните
съдилища в България. Извърши се преглед на публикувания в интернет-страницата
на Сметната палата2 списък на лицата, които съобразно чл.2, ал.1 от Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности
/ЗПИЛЗВДД/, са длъжни ежегодно да попълват декларации за имотното си
състояние или уведомление за промени в него и в чиито подадени през 2011г.,
документи, проверката по чл.7 от закона е приключила със заключение за
несъответствие.
1

Доклад за напредъка на съда в Северна България, Център на НПО в Разград, юни 2011г. http://ngorz.org/arhives/dokladsyd2011.pdf
2
http://www.bulnao.government.bg/
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1. Под номер 30 фигурира Даниела Георгиева Гюрова - прокурор в районна
прокуратура – Дупница. Тя е подала уведомление, в което е пропуснала да
декларира, че през времето за което се отчита съпругът й е придобил 189
броя акции в дружества в чужбина.
2. Под номер 90 фигурира Надежда Иванова Шутова, прокурор в районна
прокуратура – Петрич. Тя не е декларирала, че съпругът й е придобил
употребяван лек автомобил "ВОЛВО С 60".
3. Под номер 113 фигурира Райна Георгиева Стефанова, съдия в районен съд –
Петрич. Тя не е декларирала съществуващи вземания на съпруга си към
юридическо лице в размер на 150 000 лв.
Окръжен съд - Благоевград
Бяха проучени декларациите по ЗПУКИ на съдиите от Окръжен съд - Благоевград
1.Красимир Боянов Аршинков – съдия в Окръжен съд - Благоевград (председател
2005-2009г.) Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба
на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на
които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: Михаела Антониева
Аршинкова – съпруга – адвокат към БАК; Боян Кръстев Аршинков – баща
следовател при ОСлС Благоевград; Даниела Боянова Аршинкова – сестра – член на
Комисията за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност; Дарина
Николова Каишева – снаха – преподавател в ЮЗУ Благоевград; Круми Антониев
Каишев – шурей – служител в Американския университет в Благоевград.
Декларацията е попълнена коректно.
2.
Румяна Ангелова Бакалова – съдия. Свързани с мен лица по смисъла на §1,
т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: Здравко Андонов Бакалов-съпруг, на длъжност Директор на Окръжна
Следствена служба – Благоевград; Виолета Ангелова Ковачева-съдия във Върховен
административен съд.Декларацията е попълнена коректно, макар че не става ясно
каква е свързаността с второто вписано като възможен източник на конфликт лице.
3. Надя Спасова Узунова– съдия Окръжен съд – Благоевград. Свързани лица по
смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване
на конфликт на интереси, са: такива нямам, но декларирам: съпруг – Петър
Костадинов Узунов-съдия в Окръжен съд - Благоевград; девер – Димитър
Костадинов Узунов- председател на РС-Сандански. Декларацията е попълнена
коректно.
4. Петър Костадинов Узунов – съдия ОС – Благоевград. Свързани лица по смисъла
на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване
на конфликт на интереси, са: Нямам такива, но заявявам: съпруга – Надя Спасова
Узунова, съдия в ОС-Благоевград и брат:Димитър Костадинов Узунов, председател
в РС-Сандански. Декларацията е попълнена коректно.
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5. Илияна Стоянова Стоилова, съдия ОС – Благоевград. Свързани лица по смисъла
на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване
на конфликт на интереси, са: Георги Йорданов Стоилов /съпруг/ Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура –
Благоевград. Декларацията е попълнена коректно.
6. Атанаска Иванова Китипова – Янева съдия ОС – Благоевград. Свързани с мен
лица по смисъла на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са: Георги Богомилов Янев съпруг,
съдия в Районен съд – Благоевград. Декларацията е попълнена коректно.
7. Иво Видинов Харамлийски, съдия ОС – Благоевград. Свързани с мен лица по
смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: Съпруга Димитрина Томова Харамлийска
–адвокат; Елена Томова Дончева – нотариус.Декларацията е попълнена коректно,
макар да не става ясно каква е обвръзката с второто заявено като източник на
конфликт лице.
8. Емилия Георгиева Топалова съдия ОС – Благоевград. Свързани с мен лица по
смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до
възникване на конфликт на интереси, са: Снаха ми А.Т. е собственик на капитала и
управител на “……..” ЕООД със седалище-Благоевград с основен предмет на
дейност:продажба на бои и др.материали за художници, продажба на картини и
сувенири,опаковка на подаръци,организиране и провеждане на курсове по
рисуване за деца; Зет ми –И.Д. е прокурор в Районна Прокуратура-Благоевград. И
имената, и обстоятелствата, потенциален източник на конфликти, остават неясти.
9. Деница Николаева Урумова съдия ОС – Благоевград. Имам частен интерес към
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси: Здравка Иванова Урумова, майка, адвокат в Софийска
адвокатска колегия. Съдия Урумова е пропуснала да запише името на баща си
Николай Урумов, съдия във ВАС. Налице е прикриване на конфликт на интереси.
Няма последваща декларация за оповестяване на тези обстоятелства.
10. Катя Георгиева Стайкова, съдия ОС – Благоевград. Имам частен интерес към
дейността на следните свързани с мен лица по смисъла на §1, т.1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси: С.Г.С – младши адвокат САК.Имената на свързаното лице
остават неясни.
Районен съд – Благоевград
Бяха проучени декларациите на съдиите от Районен съд – Благоевград:
1. Съдия С.Г.А. – посочени инициали и непосочен размер на банков кредит
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2. Съдия Е. П. Н. – посочени инициали и празни полета без отговор на въпросите,
освен за размера на банков кредит и предоставилата го банкова институция.
3. Съдия В. А. П. – посочени инициали на съпругата Й. А. П. – работи като Главен
юрисконсулт в РДГ – Благоевград.
4. Съдия Г.Б.Я. – посочени инициали, непосочен размер на потребителски кредит и
посочено за свързано лице „А. И.К. – Я – съдия в Окръжен съд”. Не се разбира кой
е съдията и в кой окръжен съд правораздава.
5. Съдия Х.Б.Г. – посочени инициали.
6. Съдия Г.Д.Д-Т. – посочени инициали на съпруг И. И. Т. –– младши адвокат към
Адвокатска колегия – Благоевград.
Коментар на РС – Благоевград3: Изнесената в Доклада информация не
кореспондира със собственоръчно декларираното от съдиите в оригиналните
им декларации, изпратени за публикуване в регистъра на ВСС, които
декларации на цитирани от Вас съдии прилагам в сканиран вид от оригиналите с
настоящото писмо. Видно от въпросните оригинални и подписани от съдиите
декларации, всички те са изписали трите си имена в своите декларации, посочили
са местоработата си, всички са посочили размера на потребителските си
кредити, както и лицата, в работата с които би възникнал конфликт на
интереси, техните длъжнисти и месторабота. Няма декларации, в които не са
попълнени редове, защото никой орган не би приел непопълнени декларации на
съдии. Доколкото моята публикувана декларация е отразена без отбелязване на
«Не» по всички непопълнени графи с изключение на тази за банков кредит, това е
последица от форматирането на декларацията при публикуването й от
администрацията на ВСС, а не от некоректно деклариране и респ.
недеклариране на данни . Нещо повече, Вие и сам може да се убедите в това, че в
оригиналните декларации съдиите са изписали и трите си имена, но в някои от
публикуваните от ВСС декларации, имената им са с инициали, защото
администрацията на ВСС е счела, че се касае за лични данни по чл.2 на ЗЗЛД. Този
формат и изглед на публикуваните в регистъра на ВСС декларации на съдиите от
РС-Благоевград, което публикуване не зависи от знанието и волята на
съдиите, не може да бъде вменено в тяхна вина и от това да се направи
извода, че съдиите не са спазили задълженията си за коректно деклариране по
ЗПУКИ или че са създали съмнение в етичното си отношение към
обществото, какъвто акцент е откроен в коригираният Ви Доклад. Ако и
доколкото Вие като представители на обществото считате, че не е редно
публикуването да бъде във видяният от вас вариант и формат, то тази критика
следва да бъде към ВСС, а не към съдиите от РС-Благоевград. Неправилна е и
констатацията, че декларациите не са публикувани в сайта на съда, тъй като
съгласно чл. 18 от ЗПУКИ, органа, който поддържа регистър и публикува
такива декларации за съдиите е само ВСС! В същият ред на мисли считам за
3

Писмо на г-жа Екатерина Николова, Председател на Районен съд – Благоевград
(изх.№180/21.05.2012г.) до Георги Милков, ръководител на проекта.
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абсолютно несъстоятелна и необоснована дадената отценка 3 «за напредък
по етично поведение» на РС-Благоевград заради начина, по който ВСС е
публикувал нашите декларации , редуцирайки част от информацията по тях.
Не считаме също, че етичното поведение на съдиите се извежда единствено и
само от начина на деклариране по ЗПУКИ, а последното се отразява най-вече в
работата на съдиите по делата, комуникацията им с гражданите и доверието
на обществото на база тази тяхна работа. Съгласно проведената он лайн анкета
за това дали съдиите в РС-Благоевград и съдебните служители спазват етично
поведение по своите кодекси, потребителите на сайта на съда ни са дали висока
и категорична положителна оценка, която също е в разрез с фиксираната от
Доклада на «Център на НПО» оценка за «напредък» /3/ по тази тема. От друга
страна, отношението на обществото и представители на обществеността за
работата на съда, в това число и етичното поведение е такава, че РС и ОСБлагоевград са поставени в първата осмица за съдилища-модели по
класацията и рейтинговите критерии за напредък на ПРСС по Проекта
«Усъвършенстване на работните процеси-2« /Приложени за скала на рейтинг и
оценка за въведената организация на работа на съдилищата-модели и партньори
в България към м.04.2012г./
Коментар на екипа: По време на наблюдението, установихме, че Висшият
съдебен съвет не поддържа в ясен и достъпен вид регистъра на публикуваните
декларации на съдиите и прокурорите в България. Съдиите от Районен съд –
Благоевград са подали надлежно декларациите по ЗПУКИ със пълна информация,
която в публикуваните формати липсва. При проучването на декларациите на
съдиите от наблюдаваните съдилища, установихме редица неясноти като
използване на инициали на имената на съдиите и техните свързани лица,
непосочени размери на банкови кредити и имена на банкови институции,
неуточнени степен на връзки със свързаните лица. Приемаме, че причината за
това може да бъде практика, следвана от администрацията на ВСС,която
позовавайки се на Закона за защита на личните данни възприема за правилно да
публикува декларациите на магистратите, подадени по ЗПУКИ без изписване на
целите имена и факти, описани в обсъжданите от нас декларации.
От това обаче не следва автоматично изводът, че проблемът с етичното
поведение и недопускането на конфликт на интереси от страна на
магистратите, произтичащ от възможни, но не конкретизирани ясно техни
обвързаности не съществува и не следва да се коментира и оценява в рамките на
граждански мониторинг, като проекта „Правосъдие близо до хората: втора
фаза“ по който работи Центърът на НПО в Разград. В тази връзка е уместно да
споменем, че степента за напредък на съдилищата по темата за етично
поведение и конфликт на интереси, са съотносими и към работата и практиките,
които прилага и насърчава Висшият съдебен съвет. Липса на реакция от страна
на магистратите към факта, че на страницата на Висшия съдебен съвет
техните декларации по ЗПУКИ са публикувани в непълен вид, подсказва мълчаливо
одобрение на порочната според нас практика.
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Районен съд - Дупница
1. Анета Георгиева Илинска - съдия в районен съд –Дупница.Съпруг - Л В И с ЕГН
******** собственик и представляващ ЕТ и управител на ЕООД; „Марена спорт”
АД – гр. София.Името на съпруга всъщност остава скрито зад инициалите му.
2. Снежанка Василева Кьосева – Митева - съдия в районен съд-Дупница. СъпругЕмануил Найденов Митев, съдия във Върховен административен съд на Р. Б. Няма
нарушения в начина, по който са обявени обвързаностите.
3. Светла Василева Пейчева - съдия в районен съд-Дупница. Тя посочва, че майка
й, Л.П.П. е съдебен секретар – протоколист в същата магистратура, но името на
свързаното с нея лице е изписано само с инициали.
4. Надя Спасова Георгиева – Савова съдия в районен съд Дупница.Тя съобщава,че
фирмата ЕТ „А.С. – А.”, собственост на съпруга й е спряна от действие, но
имената на свързаното с нея лице остават неясни. Същото важи и за друга фирма,
собственост на майка й - ЕТ „С.М. – С.”,но името на родственика отново остава
скрито зад инициали.
Окръжен съд - Кюстендил
От декларациите по ЗПУКИ на магистратите от Кюстендил не става ясно кои са
визираните свързани лица,защото те са отбелязани само с инициали. Данните не
са предоставени коректно. Според ЗПУКИ магистратите са публични личности и в
декларациите имената им трябва да са ясни.Считаме за недопустимо декларациите
да се попълват по този начин, защото той оставя впечатлението за прикриване на
важни обстоятелства, които могат да повлияят на безпристрастността в
съдопроизводството. Ето как изглеждат отделните декларации:
1. К. Л. Б. - Административен ръководител на Кюстендилски окръжен съд.
Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, дейността на които би
довела до възникване на конфликт на интереси, са: - Е. Я. Ф. /съпруга/-адвокат.
2. П. Н. Б. - съдия в Окръжен съд – Кюстендил. Свързани с мен лица по смисъла на
§1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт
на интереси, са: Н.И.М.- съпруг, нотариус с район на действие Районен съд гр.
Кюстендил; Б.Н.Б.- брат, адвокат; Н.Б.Р.- баща, изпълнителен директор на „Г. 98”
АД, със седалище и адрес на управление с. Г., Л. Област
Районен съд - Перник:
Явор Петров Джамалов – съдия. Той е посочил като свързани с него лица по
смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване
на конфликт на интереси съпругата си -Анита Благоева Джамалова, прокурор в
Окръжна прокуратура – Перник.
Районен съд - Петрич:
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В районен съд – Петрич работят съдиите Мая Христова Банчева-Кобурова и Атанас
Костадинов Кобуров, които са съпрузи. В публикуваните от тях декларации на
19.01.2009г. те са посочили само инициали – своите и на брачните си партньори,
без да съобщават подробности за местоработата на всеки един. На 19.06.2009г.
съдия Атанас Кобуров публикува декларация за настъпила промяна в
обстоятелствата, в която коректно съобщава, че съпругата му съдия Мая БанчеваКобурова с Решение на Висшия съдебен съвет на Република България от
17.06.2009г. е избрана за Административен ръководител на районния съд, в който и
той работи.
1.
А. И. Р. – Р – съдия. Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси,
дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са: С. С. Р. –
майка, собственик на ЕТ “М. – С. Р.”, гр. Петрич; И. Р. Р. и Р. И. Р. – баща и брат –
съдружници и управители на „Е. Ц. Р.” ООД, гр. Петрич. В тази декларация с
инициали са изписани не само имената на свързаните със съдията декларатор лица,
но и името на самия магистрат.
2.
Мая Христова Банчева - Кобурова – съдия. Свързани лица по смисъла на §
1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: Х.В.Б.– баща, А.К.К. съпруг, К.А.К.– свекър, В.Б. Б.– първи
братовчед.Тук свързаните лица са изписани с инициали, без да се уточнява в какво
качество те биха могли да влязат в конфликт на интереси с магистрата декларатор.
3. Атанас Костадинов Кобуров – съдия. Свързани с мен лица по смисъла на §1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: К.А.К. – баща, Х.В.Б. – тъст, М.Х.Б. – съпруга. Така декларираните
обвързаности крият и самоличността на свързаните със съдията лица, и тяхната
дейност,заради която се предполага, че те могат да влязат в конфликт с интересите
на обективното правораздаване.
4. Ангелина Трайкова Бисеркова – съдия. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: Методи Трайков Бисерков – брат, служител в общинска
администрация – Петрич.Декларацията е попълнена коректно.
5. Диана Кирилова Хаджиева – съдия. Свързани лица по смисъла на §1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: ЕТ „СВЕТОСЛАВ ПОПОВ” с. Кърналово, община Петрич.Не е ясно
защо собственикът на тази фирма може да влезе в конфликт на интереси с
декларатора.
6. Силвия Георгиева Николова – съдия в КОС. Свързани лица по смисъла на §1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на
интереси, са: Атанас Любенов Николов, съпруг, осъществяващ търговска дейност,
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като стопанско - правен субект под формата на следните търговски дружества
АТТЕКС.ЛС ЕООД, АТТЕКС.ГРУП ЕООД, на които е едноличен собственик на
капитала. Васка Любенова Китанова, роднина по сватовство от втора степен,
участваща, като съдружник с петдесет дяла в търговско дружество СКАРАБЕЙ
ООД, заемаща длъжност „управител”.Декларацията е попълнена коректно.
7. Райна Георгиева Стефанова – съдия. Свързани с лица по смисъла на §1, т. 1 от
допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси, дейността на които би довела довъзникване на конфликт на
интереси, са: Стефан Иванов Стефанов –съпруг, адвокат в САК.Декларацията е
попълнена коректно.
Районен съд - Разлог
1. От декларацията на съдия Велина Иванова Полежанова става ясно, че е свързана
с Николай Славчов Полежанов – съпруг, който е разследващ полицай в РУ на МВР
в Разлог, обстоятелство, което би могло да доведе до конфликт на интереси. Покъсно коректно е попълнена друга декларация, за настъпила промяна в
положението на съпруга й, който е станал адвокат.
2. Атанас Симеонов Иванов – съдия в районен съд –Разлог. Свързани с него лица
по смисъла на ЗПУКИ са: Рая Колева Илиева, Кольо Велинов Илиев, Елка
Димитрова Илиева. Посочени са и фирмите „Феникс – Дупница” ООД- гр.
Дупница; „Феникс –Ресурс” ООД- гр. Дупница и „Феникс – Енергетика” ООД- гр.
Дупница, за които може да се предполага, че са собственост на споменатите му
родственици, връзките и притежанията не са конкретизирани.
3. Димитър Иванов Думбанов – административен ръководител на районния съд в
Разлог. Като свързано с него лице по смисъла на §1, т.1 от Допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ,
дейността на което би довела до възникване на конфликт на интереси е посочил
Мария Иванова Думбанова, изпълняваща длъжността „юрисконсулт” в АД
„Юлен”, гр. София. Впоследствие оповестява ново обстоятелство за смяна на
местоработата на свързаната с него Думбанова, която е станала началник отдел
„Общинска собственост” в общинската администрация в Банско, считано от
04.07.2011 год.

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в
полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник
на Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез
Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за
България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между
народите на САЩ и България.
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Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите, работещи в наблюдаваните
съдилища във втора група
Към 12.05.2012г.

Липсва минимален напредък по тази изключително важна тема за реформата в
съдебната система. Актуален остава изводът ни от лятото на 2011г. когато в
Доклада за напредъка на съда в Северна България отбелязахме: “Липсва реална
публичност и възможност за достъп до декларациите за конфликт на интереси.
Не съществува задължителна норма за санкция (наказание), ако не се публикуват
декларациите за конфликт на интереси в интернет-страниците на
институциите. „Скандално” публикуване на декларациите за конфликт на
интереси на магистратите само с инициали на имената им на страницата на
ВСС. Голяма част от магистратите не са декларирали размера на поетите
парични задължения и заеми. ВСС не използва правата си да провери и изиска
всички задължени магистрати да декларират необходимите данни според
изискванията на закона. Немалка част от магистратите не са декларирали
възможни конфликти на интереси със свои близки, роднини, приятели и свързани
лица, които работят в съдебната система, като магистрати, съдии по
вписвания, държавни съдебни изпълнители, адвокати, съдебни заседатели, вещи
лица, служители или експерти. Независимо, че никъде не са констатирани явни
нарушения на техните текстове, у наблюдаващия екип се оформи трайното
впечатление за формално спазване на нормите им. В същото време налице са
поредица от действия, които показват, че в болшинството си съдийските колегии
използват вратичките оставени в закона, за да не съобщят пълната информация
за взаимовръзките и обвързаностите си. Например в голяма част от техните
декларации, подадени по ЗПУКИ, имената на свързаните лица се съобщават с
инициалите им, размера на кредитите и финансиралите ги банки са оставени
неназовани. Повечето декларации не са огласени в електронните страници на
съответните съдилища, с обяснението, че ги има в интернет-страницата на
Висшия съдебен съвет. Ситуацията показва отказ от истинска публичност,
защото липсват данните на страниците на всеки съд и гражданите нямат
улеснен достъп до декларациите по ЗПУКИ. Потвърждава се впечатлението ни,
че въведените под силния натиск на Европейската комисия законови норми и
правила за контрол върху поведението на магистратите, няма да донесе
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Изтрито:

очаквания резултат, ако необходимостта от промяна не бъде осъзната и поета
от самите жреци на Темида.”1
Районен съд – Асеновград
На интернет страницата на Районен съд – Асеновград са публикувани
декларациите на всички съдии, държавни служебни изпълнители и съдии по
вписванията, подадени по ЗПУКИ. Съдържащият информацията файл е във формат
PDF. Прегледът на декларациите показва интересни факти. Така например съдия
Иван Шейтанов, магистрат от Районен съд - Асеновград е подал декларация на
23.01.2009г. В нея той посочва като свързано лице съпругата си Розалия
Шейтанова, също съдия в Окръжен съд – Пловдив. Съдия Шейтанова обаче не
вписва в своята декларация, подадена три дни по-рано на 20.01.2009г. като
свързано лице съпруга си, който правораздава в районния съд на същия съдебен
окръг, в чиято окръжна магистратура тя работи. В следваща декларация на съдия
Шейтанова, подадена на 30.05.2011 г. за промяна на обстоятелствата тя вписва, че
Мирослава Андонова, бивш съдия в Районен съд – Асеновград, е поръчител по
договор за банков кредит между съпруга й Шейтанов и Райфайзенбанк, като
Андонова е вписана като адвокат в АК-Пловдив.
В публикуваните декларации 7 съдии са посочили задължения по кредити към
банки. Всички с изключение на съдия Мария Караджова са декларирали размера на
кредита и са посочили кредитиращите банки.
В интернет-страницата на ВСС има декларирани настъпили промени в
обстоятелствата при някои съдии, които не са актуализирани в интернетстраницата на районен съд - Асеновград. Декларацията на бившият съдия
Мирослава Андонова все още е в интернет-страницата на Районен съд –
Асеновград, докато няма публикувана декларация на новия съдия – Елена
Калпачка, която работи в съда от месец април 2012г. Декларирана е промяна в
обстоятелствата на Председателя на Районен съд – Асеновград с дата 28.05.2012,
която е обявена в интернет-страницата на съда, но не и в сайта на ВСС.
Районен съд – Асеновград2:
- Стефка Томова Пашова - посочва за свързани лица: Васил Димитров
Костадинов – Адвокат в АК - Пазарджик
- Мария Максимова Караджова – не посочва размерите на банковите кредити и
банките, към които ги дължи; посочва за свързани лица: Д.С.В., М.И.К., И.М.К.,
С.С.В
- Иван Георгиев Шейтанов - посочва за „свързани лица: Розалия Красимирова
Шейтанова-съдия в ОС Пловдив; налице е договор с кредитна институция –
Райфайзенбанк, сключен от мен, който вече съм декларирал с подадената от
мен декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ /ЗПРКИ/, и по силата на който
поръчител ми е Мирослава Димитрова Андонова. Към момента на деклариране
на договора за кредит, Мирослава Андонова е била също съдия в Районен съд –
гр.Асеновград. Към месец април 2011г. същата е освободена от заеманата от
1

Доклад за напредъка на съда в Северна България, Център на НПО в Разград, юни 2011г. http://ngorz.org/arhives/dokladsyd2011.pdf
2
http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
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нея длъжност, поради подадена оставка. На 26.05.2011г. узнах, че Андонова е
вписана като адвокат към АК гр.Пловдив, което е станало същия месец, на
неизвестна за мен дата. Лицето не ме е уведомило за настъпилото
обстоятелство. Предвид това, считам, че е налице основание за деклариране
на промяна, тъй като договорът за поръчителство между мен и Мирослава
Андонова, вече се явява сключен с лице, което извършва дейност в област,
свързана с вземаните от мен, и от моята съпруга – Розалия Красимирова
Шейтанова – съдия в Окръжен съд гр.Пловдив, решения в кръга на нашите
правомощия и задължения по служба.”
Иван Георгиев Калибацев - не посочва размера на банковия кредит.
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Районен съд - Велинград
На интернет-страницата на Районен съд - Велинград не са публикувани
декларациите за конфликт на интереси на съдиите, а само на съдебните служители.
Декларациите на съдиите са публикувани на интернет-страницата на ВСС. Там са
публикувани и декларациите на съдията по вписванията и държавния съдебен
изпълнител.
Районен съд – Велинград3:
- Надежда Георгиева Чешитева - не посочва размера на банковия си кредит
- Наташа Иванова Даскалова - посочва за свързани лица: Съпругът й Кирил
Георгиев Даскалов е собственик на “ВЕЛИСТРОЙ 2004”ЕООД ВЕЛИНГРАД, а
синът й Георги Кирилов Даскалов е управител на “ВЕЛИСТРОЙ 2004” ЕООД
Велинград. Основната дейност на дружеството е строителство.
Районен съд – Карлово
В интернет-страницата на Районен съд – Карлово са публикувани всички
декларации на съдебните служители, подадени по ЗПУКИ. Те са достъпни в PDF
формат. Декларациите на магистратите, подадени в рамките на задълженията им по
същия закон могат да се намерят единствено на страницата на ВСС. Проверката ни
показа, че в тях няма пропуски по отношение на свързаните със съдиите лица, но
има непълноти относно банковите кредити на деклараторите.
Районен съд – Карлово:
- Стоян Илиев Ранчев - не посочва размерите на банковите си кредити
- Георги Димитров Димитров - посочва за свързани лица: съпругата си Кръстина
Любенова Димитрова – съдия в Районен съд – Пловдив
- Мария Димитрова Личева – Гургова - не посочва размера на банковия си кредит
Окръжен съд - Пазарджик.
Всички магистрати от наблюдаваният съд са попълнили декларации по ЗПУКИ. Те
могат да бъдат открити на интернет-страницата на ВСС в електронен формат в pdf
файл, но не са качени на интернет-страницата на Окръжен съд - Пазарджик.
Проучването показа:
- Ивета Бориславова Парпулова – не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързани лица: съпруг Стоян Георгиев Парпулов- адвокат; дъщеря й
Виолета Стоянова Парпулова е встъпила в длъжност като мл.съдия в Софийски
градски съд
- Невена Иванова Танкова - посочва за свързани лица: Благо Атанасов Танков,
Иван Благов Танков и Пламен Атанасов Танков, без да обяснява връзките
между нея и тях и от кои обстоятелства би произтекъл конфликт на интереси
- Минка Петкова Трънджиева - не посочва размерите на банковите си кредити
- Катя Стоянова Пенчева - не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързани лица: Петър Стоянов Костов – брат, Директор на Дирекция
“АПОФУС” – Областна администрация Пазарджик
- Ирина Атанасова Джунева - не посочва размерите на банковите си кредити
3
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Елеонора Петрова Серафимова - посочва за свързани лица: КОС
Албена Георгиева Палова - не посочва размера на банковия си кредит; посочва
за свързани лица: съпруг Пламен Емилов Хаджийски - адвокат
Илиана Георгиева Димитрова – Васева - посочва за свързани лица: съпруг Иван
Георгиев Васев /адвокат/
Коста Стоянов Стоянов - посочва за свързани лица: Валери Стоянов Стоянов –
брат, адвокат от АК – Пазарджик
Н. Г. С.-А - посочва за свързани лица: Борис Андонов – съпруг – ЕТ “БобиБорис Андонов”, гр.Пловдив - дори собствените имена на магистрата са
изписани с инициали.

Районен съд – Пазарджик
Публикуваните в интернет-страницата на Висшия съдебен съвет декларации на
съдиите от Районен съд – Пазарджик показват :
- Александър Любенов Александров – не посочва размера на банковия си кредит
- Иванка Георгиева Илинова - посочва за свързани лица: съпруг – едноличен
търговец
- Веселка Велкова Златева-Кожухарова - не посочва размера на банковия си
кредит; посочва за свързани лица: съпруг -Румен Николаев Кожухаров,
длъжност ”Секретар на Община Пазарджик” ; роднина по сватовство –
Ангелина Димитрова Кожухарова – съдружник в „Институт по
дървообработване”ООД, гр.Пазарджик, съдружник и управител в „РУЕМ
ТРЕЙД”ООД, гр. Пазарджик и в „УНИКАТ МЕБЕЛ”ООД, гр. Пазарджик;
роднина по сватовство – Николай Райчев Кожухаров - съдружник и управител в
„Институт по дървообработване”ООД, гр. Пазарджик; роднина по сватовство –
Емил Николаев Кожухаров - съдружник в „РУЕМ ТРЕЙД”ООД, гр. Пазарджик
- Мариана Илиева Димитрова - не посочва размерите на банковите си кредити
- Красимир Стефанов Комсалов - посочва за свързани лица: съпруга - ЕТ „Д-р
Дина Петкова” АПМП-ИП гр. Пазарджик
- Цветанка Трендафилова Вълчева - посочва за свързани лица: роднини по
съребрена линия: Светослав Николов Готев – ЕТ ”Светослав Готев”- гр.
Пазарджик; роднини по сватовство: Цветанка Здравкова Вълчева – адвокат САК; Здравко Стойчев Вълчев – Управител на ДЗЗД ”ЗММ Металикинструмент”-гр. Пазарджик; Магдалена Иванова Войнова-Василева –
Управител на ЕООД „Мейгън- Магдалена Войнова”-гр. Пазарджик
- Десислава Ангелова Ралинова - посочва за свързани лица: ЕТ ”КОМЕРСАНТБОРИСЛАВ РАЛИНОВ” И „РАЛИНОВ И СИН” ЕООД
- М.И.П - не посочва размера на банковия си кредит
- Мариана Димитрова Шотева - не посочва размерите на банковите си кредити
Районен съд – Пещера
На страницата на Висшия съдебен съвет са публикувани декларациите по ЗПУКИ
на всички съдии от Районен съд – Пещера с дата 19.01.2009г. Една от декларациите
е само с инициали, докато останалите 3 са с пълните им имена. На интернетстраницата на Районен съд - Пещера са публикувани декларациите на съдебните
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служители със заличени лични данни. Всички декларации са в един файл. Достъпа
е от рубриката ‘Обявления”. Не бяха открити декларациите по ЗПУКИ на
държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията. Според
административния секретар са били изпратени на Министерство на правосъдието.
При проверка не са открити в интернет-страницата му. В интернет-страницата на
Висшия съдебен съвет бяха проучени декларациите на съдиите, работещи в
наблюдаваните съдилища.
Районен съд – Пещера:
- Велина Иванова Ангелова - посочва за свързани лица: Стоян Христов Ангелов –
съпруг; Иван Христов Ангелов – девер; Борис Иванов Дерменджиев - брат и
Радка Вихрова Дерменджиева – снаха
- Камен Георгиев Гатев - посочва за свързани лица: “Уникредит лизинг” АД’
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Окръжен съд – Пловдив
В интернет-страницата на Висшия съдебен съвет бяха проучени декларациите на
съдиите, работещи в Окръжен съд – Пловдив:
- Сотир Стефанов Цацаров – посочва за свързано лице Николай Илиев Ангелов,
съдия в Районен съд Пловдив – роднина по сватовство втора степен
- Анна Иванова Иванова - не посочва размера на банковия си кредит
- Елена Йорданова Захова - не посочва размера на банковия си кредит
- Емилия Атанасова Брусева - не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързано лице Константин Владимиров Брусев – съпруг, адвокат,
вписан в Адвокатска колегия –Пловдив, вписан в списъка на лицата, които
могат да бъдат назначавани за синдици, воден към Министерство на
правосъдието, член на Съвета на директорите на „Онгъл” АД – гр. Пловдив,
съдружник в Евроалтернатива” ООД – гр. Пловдив и „Емилия” ООД – гр.
Пловдив.
- Ирена Асенова Писова - не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързано лица – Николай Илиев Базлянков – адвокат, първи
братовчед; Илия Чилов Базлянков – адвокат роднина по сватовство
- Красимира Димитрова Ванчева - съдия в Окръжен съд - Пловдив не посочва
размерите на банковите си кредити
- Красимира Пенева Костова - не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързано лице Костадин Димитров Паскалев
- Мариета Благоева Бедросян - не посочва размера на банковия си кредит
- Милена Бориславова Рангелова - посочва за свързани лица: съпругът й Христо
Сотиров Козаров, действащ като ЕТ «Д-р Христо Козаров – АИППМП» гр.
Пловдив; баща й Борислав Георгиев Рангелов, управител на ООД «Микс»
гр.Пловдив.
- Надежда Иванова Желязкова – Каличкова - не посочва размерите на банковите
си кредити
- Нестор Спасов Спасов - не посочва размерите на банковите си кредити; посочва
за свързано лице Съпругата Миглена Маринова Спасова - адвокат
- Радослав Петков Радев - не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързано лице Атанаска Радева Радева-адвокат в Пловдивска
адвокатска колегия
- Румяна Иванова Панайотова - не посочва размера на банковия си кредит;
посочва за свързано лице Стоян Димитров Димитров – едноличен собственик
на капитала и представляващ ЕООД
- Светлана Иванова Изева - не посочва размера на банковия си кредит
- Славка Георгиева Димитрова - не посочва размерите на банковите си кредити;
посочва за свързано лице Калоян Минчев Димитров – съпруг, заемащ
длъжността прокурор в Районна Прокуратура - гр. Карлово
- Стела Венциславова Дандарова - не посочва размерите на банковите си кредити
- Цветелина Евгениева Георгиева - посочва за свързано лице В. З. – адвокат
- Димитрина Илиева Тенева - посочва за свързано лице съпруг – Никола Паунов
Тенев – адвокат
- Галя Георгиева Велчева - не посочва размера на банковия си кредит
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Станислав Петров Георгиев - не посочва размера на банковия си кредит
Розалия Красимирова Шейтанова - налице е договор с кредитна институция –
Райфайзен банк, сключен от съпруга ми – Иван Георгиев Шейтанов – съдия в
Районен съд гр.Асеновград, който той е декларирал вече с подадената от него
декларация по чл.12, т.2 от ЗПУКИ, и по силата на който негов поръчител е
Мирослава Димитрова Андонова. Към момента на деклариране на договора за
кредит от страна на Иван Шейтанов, Мирослава Андонова е била също съдия в
Районен съд – гр.Асеновград. Към месец април 2011г. същата е освободена от
заеманата от нея длъжност, поради подадена оставка. На 26.05.2011г. узнах, че
Андонова е вписана като адвокат към АК гр.Пловдив, което е станало същия
месец, на неизвестна за мен дата. Лицето не е уведомило съпруга ми, и/или мен
за настъпилото обстоятелство. Предвид това, считам, че е налице основание за
деклариране на промяна, тъй като договорът за поръчителство между моя
съпруг и Мирослава Андонова, вече се явява сключен с лице, което извършва
дейност в област, свързана с вземаните от моя съпруг, а и от мен решения в
кръга на нашите правомощия и задължения по служба.
Елена Русева Арнаучкова – посочва за свързано лице дъщеря Лилия Р.
Арнаучкова, ЕГН хххххххххх, която е студентка ІІ курс Право в СУ”Климент
Охридски”, считано от 31.08.2011 г. е започнала работа по ххххххх трудов
договор ххххх като технически сътрудник в Адвокатско дружество „Гугушев и
сие” гр. София
Светлана Ангелова Станева - не посочва размера на банковия си кредит
Нина Иванова Кузманова – посочва за свързано лице „********” ЕООД –гр.
Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”******”№ ***,
на което едноличен собственик на капитала и управител е съпругът М. К. К.
Дафина Николаева Арабаджиева - не посочва размера на банковия си кредит

Районен съд – Пловдив
В интернет-страницата на Висшия съдебен съвет бяха проучени декларациите на
съдиите, работещи в Районен съд – Пловдив:
- Боян Димитров Кюртов - не посочва размера на банковия си кредит; посочва за
свързани лица: Росица Тодорова Кюртова – съпруга, държавен съдебен
изпълнител при СИС РС – Пловдив, Бони Панайотов Събев – братовчед,
адвокат
- Миглена Илиева Площакова - посочва за свързани лица: Димитър Петков
Площаков – съпруг – юрист на “Алфа Банк”, клон България; Розалия Ангелова
Площакова – свекърва – адвокат, Пловдивска адвокатска колегия. В последваща
декларация посочва парично задължение без уточнен размер към „Алфа Банк”,
клон България, произтичащо от договор за жилищен ипотечен кредит за
служители на банката.
- Владимир Стоянов Вълчев - съпруга Йорданка Рангелова Тилова- Вълчева прокурор в Районна прокуратура - град Пловдив
- Десислава Пламенова Порязова - посочва за свързани лица: Пламен Милев
Порязов - баща, съдружник в “Балкан ”ООД – Пловдив
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Веселина Тодорова Печилкова - посочва за свързани лица: Богданка Георгиева
Печилкова /родител/ - адвокат; „Тоди” ООД гр. Смолян, съдружници в което са
Богданка Георгиева Печилкова /родител/ и Тодор Димитров Печилков
/родител/; Тодор Иванов Луков /първи братовчед/ - частен съдебен изпълнител;
Добромир Иванов Даскалов / втори братовчед/ - помощник – частен съдебен
изпълнител
Кръстина Любенова Димитрова - съпругът й Георги Димитров Димитров заема
длъжност съдия в Районен съд – гр. Карлово
Иван Александров Анастасов – съпруга Милена Иванова Анастасова работи
като юрисконсулт в Областно пътно управление- гр. Пловдив
Елена Димитрова Герцова - посочва за свързани лица: а) Фердинанд Стоименов
Милев – сътрудник по охрана в ГД “Охрана”, ОЗ “Охрана” – Пловдив, лице,
намиращо се във фактическо съжителство; б) Мадлена Димитрова Ерусалимова
– собственик на ЕТ “Роял Дент – Мадлена Ерусалимова” – гр. София, сестра
Екатерина Стефанова Роглекова - посочва за свързани лица: Иван Филипов
Роглеков – съпруг – собственик на ЕТ “Иван Роглеков” ; Надежда Стефанова
Трифонова – Велева – съдия в Апелативен съд София, сестра; Николай
Любомиров Велев – съпруг на Надежда Велева – адвокат в САК; Георги
Милков Мумджиев първи братовчед – адвокат в ПАК, член на УС на
Пловдивски граждански клуб и съдружник във фирма “РТ +” ООД Пловдив
Диана Илиева Костадинова - посочва за свързани лица: 1. Владимир Вакрилов
Петров – полицай в РУ на МВР – гр. Асеновград, лице, намиращо се във
фактическо съжителство; 2. Атанаска Петрова Костадинова – управител на
“Маркстрат” ЕООД – гр. Асеновград, майка; 3. Иван Илиев Костадинов – член
на управителния съвет на “Петрол” АД - София, брат
Светлана Николова Неделева-Таскова - посочва за свързани лица: Стойчо
Тасков, вкл. в качеството му на ЕТ “Стойчо Тасков - С и Т” - гр. Пловдив;
Никола Неделев, вкл. в качеството му на ЕТ “Никола Неделев” - гр. Пловдив;
Правда Неделева; Ана Братванова; Нестор Тасков; Бранимир Неделев;
Владимир Неделев, вкл. в качеството му на ЕТ ”Тесини – Владимир Неделев”гр. Пловдив; Евгения Неделева; Елена Неделева, вкл. В качеството й на ЕТ
“Оазис – Елена Неделева” - гр. Пловдив; съдружник в “Е енд Ес 2007”ООД - гр.
Пловдив и управляващ Сдружение “Веселие” - гр. Пловдив; Венцислав
Свещаров, вкл. в качеството му на едноличен собственик и управител на “Ви
Трейд” ЕООД – гр. Пловдив; Стойко Тасков; Пана Таскова; Христина К.
Ангелова; Георги Тасков; Николина Таскова; Тодор Тасков; Анна Неделева.
Иван Георгиев Калибацев - посочва за свързани лица: Мария Иванова
Калибацева – родител, собственик на ЕТ ”Мария Калибацева” гр. Петрич, Борис
Иванов Калибацев, роднина по съребрена линия трета степен, акционер и
управител в следните дружества: “Пловдивска консерва” АД гр. Пловдив,
“Филикон 97” АД гр.Пловдив, “Фил 2000” АД гр. Пловдив, “БИМ 04” АД гр.
Пловдив, “Фемина Експерт” АД гр. София; Иван Борисов Калибацев – роднина
по съребрена линия от четвърта степен – управител и акционер в “БИМ 04” АД
гр. Пловдив
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Иван Минчев Минчев - посочва за свързани лица: М. А. М. – съпруга – КОДФ в
РС гр. П – ДСИ
Н. Н. В. – не посочва банката, към която има кредити
Недялка Димитрова Свиркова - не посочва размерите на банковите си кредити
Биляна Томова Вранчева – не посочва размера на кредита си и банката, на която
го дължи
Георги Янчев Карастоянов - не посочва размера на банковия си кредит; посочва
за свързани лица: Светла Нешева Карастоянова - съпруга
Живка Димитроа Кандузова - не посочва размерите на банковите си кредити
М. А. А. - посочва за свързани лица: съпруга К.П.А. – нотариус, майка А. Г. А. –
адвокат
З . И. В - посочва за свързани лица: А. Т. Б., адвокат,фактическо съжителство
М.Г.Н.-Р. - не посочва размера на банковия си кредит
Виделина Пенчева Очева - посочва за свързани лица: Гена Йорданова Очева;
Яна Пенчева Очева; Рангел Йорданов Драганов; Виделина Рангелова
Драганова, вкл. в качеството й на ЕТ “Виан – Виделина Драганова”; Йорданка
Рангелова Драганова; Гълъбина Иванова Атанасова, вкл. в качеството й на ЕТ
“Гълъбина Атанасова”; Мария Иванова Делипавлова и Янка Борисова Витева
Милена Атанасова Георгиева - посочва за свързани лица: А.И.Х. – СД “Х – б. Х
с-ие”; “Б.” ООД; И. А.Х. - “Б. 1” ООД; Т. С. Х.– “Т.” ООД; Б. И. Х. - СД “Х – б.
Х с-ие”; “Б.” ООД; И. Б. Х. – “Б.” ООД, “Б. 96” ООД; Д. Б. О. - “Б. 96” ООД,
“Ф.” ООД; В. Б. С. - “Б. 96” ООД, “Д.” ЕООД, ЕТ “С.– В. С.”
Десислава Чавдарова Кацарова – Христозова - посочва за свързани лица:
Евгения Гълъбова Кацарова – адвокат при АК – гр. София, Чавдар Георгиев
Мандраджиев – управител на “Херикс”ООД – гр. Пловдив, ЕТ”Аспект –
Йорданка Христозова – Мандраджиева” – гр. Пловдив – Йорданка Пейчева
Христозова - Мандраджиева, Фондация “Алтернативи за култура и
образование” – гр. Пловдив - управител Йорданка Христозова – Мандраджиева;
Адвокат Михаил Красимиров Антонов при АК – гр. София, Адвокатско
съдружие “Радослав Тонев и съдружници” – АК - гр. София – Радослав Тонев,
Красимир Антонов и Василена Бахчеванова; Владимир Стоянов Влаев –
управител на “Бултрейд 94” ООД – гр. Пловдив; Владимир Стоянов Влаев и
Радка Делчева Влаева – съдружници в “Мултитрейд 2000”ООД – гр. Пловдив
Румен Бончев Попов - посочва за свързани лица: Стефан Бончев Попов – брат,
Главен експерт РРД
Веселин Димитров Хаджиев - посочва за свързани лица: Силвия Андреева
Хаджиева – съпруга, нотариус
Стефка Тодорова Михова - посочва за свързани лица: Цветанка Тод. Михова,
майка,съдия в ПАС; Стоян Тодоров Михов-брат, мл.адвокат в АК-Пазарджик
Татяна Иванова Маслинкова - посочва за свързани лица: С. Е. Т. – съдебен
заседател в Районен съд гр. Пловдив и майка на лицето, с което живее във
фактическо съжителство Е. В. Т.
Велина Ем. Антонова - посочва за свързани лица: В. Хронева /съребрена
родственица от четвърта степен/.
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С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в
полза на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник
на Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез
Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за
България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между
народите на САЩ и България.
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Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите, работещи в наблюдаваните съдилища в
трета група
Към 19.12.2012г.

Общ коментар: В повече от половината наблюдавани съдилища, най-често в
декларациите по ЗПУКИ1 на съдиите липсва информация за конкретните размери на
декларирани дължими вземания, наименованията на кредитни институции,
предоставили им заеми, съкращения на имена на декларирани свързани лица, липса на
информация за дейността на свързани лица. По отношение на декларирането на
обстоятелства за свързани лица, много често, не се описват в пълна степен
наименованията на юридически лица. В Окръжен съд – Стара Загора в близо
половината декларации по ЗПУКИ на съдиите, съдържанието е пълно, с конкретно
посочена информация по всяко обстоятелство. В Окръжен съд и Районен съд в град
Хасково в повече от половината декларации по ЗПУКИ на съдиите, имената са
изписани с инициали. В районните съдилища в Стара Загора, Димитровград, в повече
от половината декларации по ЗПУКИ на съдиите липсват информация за конкретни
размери на декларирани дължими кредити. В Районен съд – Кърджали в две
декларации по ЗПУКИ на съдии са открити непосочен размер на дължим кредит, нито
наименованието на кредитната институция и са посочени инициали за името на
свързано лице. В Районен съд – Свиленград също при някои декларации по ЗПУКИ на
съдии липсва информация за конкретни размери на дължими кредити, но са посочени
наименованията на кредитните институции, а в една декларация са декларирани
няколко свързани лица, но всичките им имена и дейностите им са съкратени в
инициали. В Районен съд – Чирпан има положителна тенденция при прилагането на
ЗПУКИ, в почти всички декларации съдържанието е пълно, с конкретни данни по
обстоятелствата, но в две декларации също липсва информация за декларирани
задължения.
При някои декларации по ЗПУКИ на съдиите от съдилищата в трета група има
формулировки, които могат да се тълкуват като несериозно отношение, например:
„сестра, която работи в съдебната система” по въпроса за наличие на свързани лица
(Окръжен съд – Стара Загора); „задължения към банкови институции” по въпроса за
наличие на задължения (Районен съд – Кърджали); „Задълженията ми не биха довели
до конфликти на интереси” по въпроса за наличие на задължения (Районен съд –
Чирпан); „има свързани лица” по въпроса за наличие на свързани лица (Районен съд –
Димитровград.
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Районен съд – Димитровград
В почти всички декларации по ЗПУКИ липсват посочени конкретни размери на взети
банкови кредити, имената и дейността на свързани лица, съкращавани с инициали
имена на юридически лица, чиито някои от последните са представители.
- Съдия Андрей Андреев - не посочва размера на кредит към „Уникредит Булбанк”
АД. Не посочва имената и местоработата на свързани лица, цитирам „има свързани
лица”
- Съдия Иван Маринов - не посочва размера на кредит към „ДСК” – Хасково. Не
посочва имената и местоработата на свързани лица, цитирам „има свързани лица”
- Съдия Антоанета Митрушева - не посочва размера на кредит към „Райфайзенбанк”
ЕАД.
- Съдия Петър Петров - не посочва размера на кредит към ОББ, клон Димитровград.
- Съдия Гергана Стоянова - не посочва размера на кредит към „БАНКА ДСК” ЕАД.
- Съдия Огнян Гълъбов – посочва с инициали за свързано лице, съпруга си Д.Н.К.,
която е адвокат в АК – Хасково
Районен съд – Кърджали
Само в две декларации на съдии от Районен съд – Кърджали са констатирани
недостатъчно декларирана информация по отношение на размера на банков кредит,
институцията, към когото е дължим. В една от тях се виждат посочени инициали на
свързано лице, който е представител на неясно посочено юридическо лице.
- Дарина Василева Байданова - не посочва размера на кредит, нито името на
банковата институция, цитирам: „задължения към банкови институции”
- Невена Калинова Калинова-Тодорова - Посочва с инициали имената на свързани
лица:
o Съпруг – Г. Н. Т. – собственик на ЕТ „Д. Е. Т. В.” – гр. К.
Районен съд – Свиленград
Също в Районен съд – Свиленград при двама съдии в декларациите им по ЗПУКИ няма
коректно подадена информация за размера на дължими кредити. Констатирано е
съкращаване с инициали на имена на свързани лица и на имената на съответният съдия.
- Съдия Гергана Георгиева – в декларация от 06.03.2012г. не посочва размерите на
два потребителски кредити към банка „ДСК” АД
- Съдия Добринка Кирева - в декларация от 06.03.2012г. не посочва размера на
потребителски кредит към СИБанк АД
- Съдия И.T.Г. – посочва с инициали имената си в декларация от 17.05.2012г. за
настъпила промяна в обстоятелствата по чл.12, т.3 от ЗПУКИ и посочва с инициали
имената на свързани лица:
o Н.Н.Г. – съпруг: съдружник в „Н-п.” ООД и едноличен собственик и
управител на „Н-п. Е.” ЕООД
o Н.Г.Г. – свекър: ЕТ „Н.Г. – Н. Г.”, „Н-п.” ООД – управител и съдружник,
СД „Н.- Г. и Сие”- съдружник, „Н. Д.” ООД – съдружник, „Е.-98” АД –
акционер, „Н.Г.- 55” ЕООД, едноличен собственик на капитала
o Г.К.Г. – свекърва: ЕТ „Г.К.Г. – Г. Г.”
o К.Н.Г. – сестра на съпруга: „К и К” ООД – съдружник
Окръжен съд – Стара Загора
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Впечатляващо е, че в половината публикувани декларации, съдиите са подали коректно
обстоятелствата по ЗПУКИ. В декларациите на 6 от общо 12 съдии от Окръжен съд –
Стара Загора2, липсват данни за имената на банкови институции, откъдето имат взети
кредити. Също така в половината декларации не съдържат конкретно посочени имена
на свързани лица, нито посочват дейността, с която се занимават. Най-фрапиращ
случай установяваме за вписано обстоятелство за свързано лице, цитирам: „сестра,
която работи в съдебната система”. Почти всички съдии не са посочили имената на
юридически лица, чиито свързани лица са представители.
- Съдия Румяна Шмилева – не посочва името на банка, откъдето има взет кредит; не
посочва името на съпруга си, който е системен администратор в РС Чирпан
- Стефан Саранеделчев – съпругата му Маргарита Саранеделчева е съдия в ОС Стара
Загора, но работят в различни отделения, нямат отделна подчиненост по смисъла на
ЗСВ и конфликт на интереси по смисъла на ЗПЪКИ
- Съдия Красимир Рачев – не посочва името на банка, откъдето има взет кредит, не
посочва имената на съпругата си – съдия по вписване в Районен съд - Стара Загора
и не посочва имената и местоработата си на дъщеря си – компютърен оператор с
деловодни функции.
- Съдия Маргарита Саранеделчева – Съпругът й Стефан Саранеделчев е съдия и
заместник председател в Окръжен съд – Стара Загора.
- Съдия Спасена Драгомирова Русенова – не посочва размера на банковия заем, нито
имената на кредитната институция. Посочва за свързани лица майка си Пенка
Драгомирова – адвокат в АК – Стара Загора и съпругът й Русен Русенов собственик
на непосочени имена на ЕТ, ЕООД и ООД.
- Съдия Димитър Христов – непосочени имена на банкова институция, откъдето има
кредит. Не посочва имената на съпругата си, която е собственик на непосочени
имена на ЕТ
- Съдия Пламен Златев – не посочва име на банковата институция, от която има
кредит. Не посочва името на майка си, нито къде работи.
- Съдия Даниела Телбизова-Янчева - не посочва име на банковата институция, от
която има кредит. Не посочва имената на роднина по сватовство втора степен, който
работи като деловодител в АС – Стара Загора.
- Съдия Мариана Мавродиева - не посочва име на банковата институция, от която
има кредит. Не посочва имената и местоработата на свързано лице, цитирам:
„сестра, която работи в съдебната система”
- Съдия Анна Трифонова – не посочва имената на брат си, който е собственик на
непосочени имена на фирми – ЕТ и ЕООД
- Съдия Трифон Минчев – не посочва имената на съпругата си, която е съдружник и
зам. Управител на непосочени имена на ООД
- Съдия Олга Георгакева – посочва за свързани лица: баща– Иван Андреев Георгакев
– адвокат към Пловдивската адвокатска колегия, брат– Андрей Иванов Георгакев –
юрисконсулт в “УниКредит Булбанк” АД.
- Младши съдия Д.К.К.-С. – посочва се с инициали в декларацията си по ЗПУКИ

Районен съд – Стара Загора
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В почти всички декларации по ЗПУКИ липсват данни за размера на налични банкови
кредити, нито имат посочени имена на банкови институции, към когото са дължими.
Също така всички съдии, които са посочили свързани лица, липсват имената им и
дейността, с която се занимават.
- Съдия Златко Мазников - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция.
- Съдия Милена Костова-Колева - не посочва размера на кредит, нито името на
банковата институция. Не посочва имена на съпруга си, който е вещо лице, нито в
кой Окръжен съд е.
- Съдия Блага Бозова-Атанасова - не посочва размера на кредит, нито името на
банковата институция. Не посочва имена на баща си, който е адвокат, нито в коя
адвокатска колегия е вписан.
- Съдия Златка Илиева-Петкова - не посочва размера на кредит, нито името на
банковата институция.
- Съдия Милена Рибчева-Дочева - не посочва размера на кредит, нито името на
банковата институция.
- Съдия Емилия Енчева - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция. Не посочва имена на майка си, която е съдебен заседател, нито в кой
съд е определена.
- Съдия Веселина Георгиева – не посочва имена на съпругът си, който е районен
прокурор, нито в коя районна прокуратура работи.
- Съдия Тодор Минов - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция.
- Съдия Александър Георгиев - не посочва размера на кредит, нито името на
банковата институция.
- Съдия Живко Желев - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция. Не посочва имена на съпругата си, която е районен прокурор, нит в коя
районна прокуратура работи.
- Съдия Таня Илиева - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция.
- Съдия Иван Режев - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция. Не посочва имена на съпруга си, която е юрисконсулт, нито
местоработата й.
- Съдия Кирил Аджелев - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция.
- Съдия Веселина Мишова - не посочва размера на кредит, нито името на банковата
институция. Не посочва имена на съпругът си, който е зам. Окръжен прокурор, нито
в коя окръжна прокуратура работи.
Окръжен съд – Хасково
Прави впечатление съкратените с инициали имена в декларациите по ЗПУКИ на почти
всички съдии от Окръжен съд – Хасково. Дори посочват с инициали, всички свързани
лица, съкращават и имената на фирми и дружества, чиито последните са представители.
Някои от съдиите не са посочили размера на банков кредит, нито посочват банковата
институция, откъдето е взета.
- Съдия Р.Г.Р. – председател – Посочва с инициали имената си
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Съдия Г.Ж.П. – зам. Председател – посочва с инициали имената си; посочва за
свързани лица имената с инициали и не посочва ясно длъжността и/или
местоработата им:
o Ж.И.П. – съпруг – ветеринарен лекар
o В.Ж.И. – дъщеря – съдия
o Д.Д.И.- зет, военнослужещ
o А.И.М. – брат – служител банка
o Я.Г.Д. – братовчед, ЕТ
Съдия С.Г.Д. – зам. Председател - посочва с инициали имената си; посочва за
свързани лица имената с инициали и не посочва ясно длъжността и/или
местоработата им:
o Й. Х. Д. - съпруга, ОДЗ №16- Хасково- учител, ЕТ”Й. Х.
o Д. Г. Д. –Н. - сестра- „Гр.”ЕООД- Хасково, собственик
o И. В. Г. - майка- „Гр.”ЕООД- Хасково, управител
o Г. Д. Г. - баща- пенсионер
o А. Г. К. - съребрена линия ІV степен- Министрество на транспорта,
Началник- отдел
o П. Г. Д. - съребрена линия ІV степен- Банка „Ал.”АД- София,
Ръководител сектор
o В. Т. К. - съребрена линия ІV степен- „Н.”ООД-Хасково, компютърен
дизайн
o Н. Т. К. - съребрена линия ІV степен, програмист на свободна практика
o Ж. Х. И. - сватовство ІІ степен- ОС- Хасково, касиер
Съдия Кичка Величкова – посочва за свързано лице сестра си Валентина Колева –
адвокат в АК – Хасково
Съдия ДСП - посочва с инициали имената си; не посочва вида и размера на взети
кредити от ОББ и ДСК
Съдия М.Д.П.-Г. - посочва с инициали имената си; посочва за свързани лица
имената с инициали:
o А. Х. Г. – съпруг, адвокат в АК-Хасково,
o И. Д. П. - брат, съдружник в СД ”Б-П., М. и сие”, гр.Хасково,
o С. А. Д., първи братовчед, служител в Министерството на външните
работи, Дирекция „Европа І”, старши експерт в отдел „Регионално
сътрудничество”.
Съдия МРД - посочва с инициали имената си; посочва за свързани лица имената с
инициали:
o НТД – съпруг, инж.в.л.
o БНВ – дъщеря-ю-РУСО-Хасково
o ТНД – дъщеря, ЕТ „Агропроект-НД-ТД”
o АРА – брат, ЕТ”Авекро-АР и собственик, управител на ЕООД „ЛагунаПро”
Съдия М.Д.Д. - посочва с инициали имената си; не посочва размера на кредит към
ДСК, посочва за свързани лица имената с инициали:
o Д.П.Д. – съпруг, собственик на ЕТ и съдружник в ООД
o А.П.Д. – брат на съпруга
Съдия Б.П.Б.-Д. - посочва с инициали имената си; не посочва размера на кредит
към ДСК; посочва за свързани лица имената с инициали:
o ДВД – съпруг, съдружник – „НБС” ООД, „Дий” ООД
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
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o ММП – майка, „Б-ПЧ” СД
o ЗДЛН – свекърва – адвокат
o ВГД – „БИ „ЗК
Съдия Десислава Янева-Димитрова – посочва за свързано лице „ДП”
Съдия Анна Петкова – посочва, че цитирам: „жилищни и потребителски кредити
към банка ДСК – Хасково в размер, посочен в собственоръчно подписаната
декларация”
Съдия Й.Г.Г. – акционер в „Неохим” АД, Димитровград и „Евроферт” АД,
Димитровград, член на УС на ФК Димитровград, не посочва размер на кредит към
ОББ, посочва за свързани лица:
o ЕТ „А.Г.”, ЕТ „Ю.Г.”, ЕТ „В.Г.”
Съдия Ж.К.С.Д. - посочва с инициали имената си;
Съдия Ф.Ж.Ф. - посочва с инициали имената си; не посочва размера на банкови
кредити към ДСК и Алианц; посочва за свързани лица имената с инициали:
o М.Д.Ф. – съпруга.ю.ТД НАП – Хасково
o Д.Д.Р. – брат на съпругата ми, мл.п.и. АДВ-Хасково
Съдия И.Т.Д. - посочва с инициали имената си; посочва за свързани лица имената с
инициали:
o Т.Д.Н. – баща – ЕТ
o Н.Д.К – дядо – ЕТ
o Н.Н.Г. – лице във фактическо съжителство – съдружник в ООД
Младши съдия Пламен Георгиев - посочва за свързани лица имената с инициали:
o В.Г.П. – ЕТ „В.-В.”, гр. Димитровград – роднинска връзка по съребрена
линия от четвърта степен
o С.М.А. – ЕТ”С.З.”, гр. Димитровград – роднинска връзка по сватовство от
втора степен.
Младши съдия МИК - посочва с инициали имената си;
Съдия Миглена Тянкова – не посочва размера на погасения потребителски кредит
към ЦКБ АД

Районен съд – Хасково
Във 1/3 от декларациите по ЗПУКИ има съкратени с инициали имената на съдиите,
работещи в Районен съд – Хасково, също така са посочени с инициали имената на
свързани лица. Не е ясно каква е дейността им на свързаните лица.
- Съдия М.Т.Т. – посочва с инициали имената си
- Съдия Д.К.Н. – посочва с инициали имената си
- Съдия Павлина Господинова - не посочва размера на кредит.
- Съдия В. Ж. И. – посочва с инициали имената си. Посочва с инициали имената на
свързани лица и не посочва местоработата им:
o Д. Д. И.-съпруг
o Г. Ж. П.-майка
o Ж. И. П.-баща
- Съдия М А А - посочва с инициали имената си и тези на свързани лица:
o П.М.М. /братовчед/ - съдебен заседател в ОС-Х. и вещо лице;
o Ж.К.И. /братовчед/ - служител в РУ на МВР-Х.
- Съдия Н Д И - посочва с инициали имената си и тези на свързани лица:
o Д.Т.Я. – ЕТ”Б.2”; Й.Т.М.-„Б”ЕООД
- Съдия П.Н.В. - – посочва с инициали имената си
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
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Районен съд – Чирпан
В Районен съд – Чирпан няма некоректно подадена информация в декларациите по
ЗПУКИ на съдиите, но се констатира в две декларации незадоволителна информация за
наличие на задължения, като отговорът е цитиран по един и същ начин: „Задълженията
ми не биха довели до конфликти на интереси”
- Съдия Тихомир Колев Колев – посочва коректна информация за свързани лица за
свързани лица, но не посочва на трима от тях дейността им.
o Женя Колева Колева - съпруга- Управител и собственик на ЕТ “ Д-р
Женя Колева - ИППИМП “ гр.Чирпан и Управител и съдружник в
“ГППМП Медикъл груп- 2008 “ ООД,
o Донка Колева Колева роднина по съребрена линия от втора степен сестра,
o Николай Стайков Стайков- роднина по съребрена линия от четвърта
степен - първи братовчед,
o Стоян Пенев Колев - роднина по сватовство от втора степен /съпруг на
сестра/
- Съдия Пламен Андонов – не посочва размера на задълженията си и имената на
кредитните институции, цитирам: „Задълженията ми не биха довели до конфликти
на интереси”
- Съдия Атанас Динков - не посочва размера на задълженията си и имената на
кредитните институции, цитирам: „Задълженията ми не биха довели до конфликти
на интереси”. Посочва за свързано лице:
o съпруга Галина Колева Динкова – съдия в Административен съд гр.Стара
Загора
- Съдия Женя Иванова – при постъпването си в Районен съд – Чирпан от Районен съд
– Стара Загора на 04.06.2012, в сайта на ВСС за Районен съд – Чирпан липсва нейна
декларация по ЗПУКИ.

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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Център на НПО
в Разград

Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Анализ на декларациите по ЗПУКИ на съдиите, работещи в наблюдаваните съдилища в
четвърта група1

Общ коментар: При преглед на декларациите по ЗПУКИ2 на съдиите често откриваме
липса на информация за конкретни размери на декларирани дължими вземания, липса
или съкращения на наименованията на кредитни институции, предоставили им заеми,
съкращения на имена на декларирани свързани лица и/или липса на информация за
дейността им. Установено е, че в сайтовете на съдилищата не е актуализирана
абревиатурата на закона ЗПУКИ, вместо ЗПРКИ.
При преглед на декларациите, публикувани в интернет-страницата на ВСС, е
констатирано:
- Повечето декларации на съдиите от Окръжен съд – Бургас са с подадени пълни и
точни декларирани обстоятелства, но се констатира, че информацията по отношение
на размера на дължимия кредит или непосочване името на кредитора е неясна:
„…….банк” АД, при което не става ясно нито кой е кредиторът по задължението,
нито какъв е неговият размер. В останалите декларации, съдиите не подават
коректно информацията за свързани лица, като не посочват дейността която те
упражняват или декларират имената им само с инициали. Несериозно звучи: „първа
братовчедка – адвокат в АК Варна” или „съпруг, упражняващ адвокатска
професия – вписан в адвокатската колегия – Бургас”.
- В декларациите на съдиите от Окръжен съд – Сливен прави впечатление, че при
посочването на свързани лица, не са изписани напълно имената им.
- В по-малко от половината подадени декларации на съдиите от Окръжен съд –
Ямбол липсва информация за конкретни размери на декларирани дължими кредити
или не е посочено името на кредитора. Другата неточности е установена при
декларирането на свързани лица, като главно не се посочва дейността им.
- В подадените декларации на съдиите в Районен съд – Бургас липсва информация
относно размера на кредита или името на кредитора.
- В Районен съд – Несебър в три от общо четири подадени декларации има
неточности в декларираните обстоятелства. В една от тях се декларира наличието на
безлихвен заем, като на лицето – кредитор се посочват само инициалите на името
му, а градът от който е той е отразен само с първата буква.,
- С подадените декларации, съдиите в Районен съд - Поморие, декларират пълно и
точно исканата информация, с едно изключение. В една от тях е деклариран
потребителски кредит, посочен е размерът, името на кредитора и е деклариран срок
за погасяване три години, но не е упомената датата на възникване на задължението.
1

Актуално към 26.06.2013г.
Декларациите по ЗПУКИ на 6 районни и 3 окръжни съдилища от четвърта група бяха публикувани на интернетстраницата на ВСС, рубрика Доклади, декларации до месец март 2013г., преди ВСС да ги заличи.
2
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Добро впечатление правят подадените декларации в Районен съд – Сливен. При
направения от нас анализ открихме неточности в само две от тях. В едната не е
посочено името на кредитора по заем за потребление, а в другата лицето не посочва
своите имена, а само инициалите си.
От подадените две декларации в Районен съд – Царево, в една от тях липсва
информация за размера на декларирания потребителски кредит.
В Районен съд – Ямбол от подадените декларации, откриваме липса на информация
относно размера на кредита. Несериозно отношение според нас е формулировката
на декларирано обстоятелство: „три задължения от кредити към банки”.

Към 26 юни 2013г., след приключилото гражданско наблюдение в градовете Бургас,
Несебър, Поморие, Сливен, Царево и Ямбол, от Центъра на НПО в Разград имахме
намерението да направим втори преглед на публикуваните на сайта на Висшия съдебен
съвет декларации по ЗПУКИ. Съгласно публикувано Становище на Комисията за
защита на личните данни, под No 1799/8.04.2013г., относно искане на г-жа Незабравка
Стоева – председател на Комисията по предотвратяване и установяване конфликт на
интереси. В искането на г-жа Незабравка Стоева се поставят въпроси, свързани с
публикуването на декларациите по чл.17, ал. 2 от ЗПУКИ на лицата които заемат
публични длъжности. Пред Комисията за защита на личните данни е поставен въпросът
дали изрично декларациите на лицата трябва да бъде посочено тяхното съгласие за
публикуването на интернет страницата на Висшия съдебен съвет и съответно дали
когато деклараторът не е дал изрично своето съгласие за публичното упоменаване на
декларациите, ако това се случи би представлявало нарушение съгласно Закона за
защита на личните данни. С искането Становище се поставя въпросът дали тези
декларации следва да бъдат премахнати от интернет страницата на Висшия съдебен
съвет.
На поставените въпроси от г-жа Незабравка Стоева, Комисията за защита на личните
данни, в своето Становище обявява, че всички данни на лицето-декларатор, следва да
става публично след изричното му съгласие: „Обявяването в интернет на декларации по
чл. 12 от ЗПУКИ без изричното съгласие на декларатора би представлявало нарушение
на Закона за защита на личните данни. Декларации, публикувани на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет без изричното съгласие на декларатора следва да
бъдат премахнати до изразяване на съгласие за това действие. Обявяването не трябва да
съдържа подписа на декларатора. В случай, че в декларацията има лични данни на
трети физически лица, съгласието на декларатора не рефлектира върху тях и същите
следва да бъдат анонимизирани.”
В резултат на изрично решение на ВСС по повод становище на КЗЛД към настоящия
момент декларациите не могат да бъдат намерени никъде в интернет пространството.
Според нас съществува риск от липса на съгласие от магистрати и служители, поради
което няма да бъдат публикувани декларациите по ЗПУКИ
С това спорно решение Висш съдебен съвет на практика отмени приложението на
ЗПУКИ в съдебната система.
За нас законът следва да се тълкува в различна посока. ЗПУКИ се явява специален по
отношение на ЗЗЛД, което според действащото българско законодателство следва да се
тълкува, че за лицата заемащи публична длъжност приложение ще намери ЗПУКИ и
публикуването на декларациите по чл.17, ал. 2 не би следвало да е в противоречие на
законовите норми и да нарушава правата на деклараторите. Според ЗПУКИ, лицата
заемащи публична длъжност, носят отговорност пред гражданите и органите които са
Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
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ги избрали. В изпълнение на заеманата от тях длъжност, те следва да спазват
законовите изисквания и да не влизат в конфликт на интереси със свързани лица. С цел
по-голяма публичност и прозрачност, по отношение на дейността на лицата заемащи
тези длъжности е необходимо за обществото да имат достъп до такъв вид информация.
Това би подобрило работата и публичността на лицата заемащи такива длъжности; би
избегнало настъпването на непринудени ситуации и отправяне на безпочвени
обвинения за наличието на конфликт на интереси.
Окръжен съд - Бургас
В публикувани над петдесет декларации по ЗПУКИ на съдии от Окръжен съд - Бургас
прави впечатление, че повечето от тях са декларирани с пълна информация. В
шестнадесет декларации липсва информация за вида и размера на кредита или липсва
името на кредитора. В други декларации няма информация за дейността на посочените
свързани лица или техните имена са посочени само с инициали.
- Съдия Събина Ненкова Христова - Диамандиева – за свързани лица посочва
Димитър Здравков Диамандиев – съпруг, Николай Димитров Диамандиев – син,
Елена Георгиева Христова – майка и Ненко Стефанов Христов – баща, но не
посочва дейността, която упражняват тези лица.
- Съдия Галина Тодорова Канакиева – за свързани лица декларира цитат: „първа
братовчедка – адвокат в АК Варна”, но не посочва нейните имена.
- Съдия Росица Желязкова – декларира само наличието на потребителски кредит с
кредитор – „Уникредит Булбанк” АД, но не декларира неговия размер.
- Съдия Албена Янчева Зъбова – Кочовска – декларира ипотечен и потребителски
кредит към „Уникредит Булбанк” АД, но не посочва техните размери.
- Съдия Захарин Панайотов Захариев – при посочването на свързани лица, съдия
Захариев декларира, цитирам: „хипотетично да, в качеството ми на магистрат,
но практически това е невъзможно, предвид обстоятелството, че съм
наказателен съдия, а съпругата ми е държавен служител в областта на
кадастъра и геодезията, която касае съвсем друг предмет на дейност в рамките
на публичната изпълнителна власт” и не посочва имената на съпругата си.
- Съдия Кремена Илиева Лазарова – не декларира размера на договор за лизинг с
„Ейч Ви Би Ауто Лизинг” ЕООД, гр. София.
- Даниела Дончева Михова – при декларирането на свързани лица, посочва техните
имена само с инициалите: С.Д.С – сестра, Й.М.М – братовчед и Г.В.К. – братовчед,
но не упоменава дейността която те упражняват.
- Съдия Десислава Динкова Щерева – относно наличието на задължения към банкови
или финансови институции декларира, цитирам: „потребителски кредит лв.
„…….банк”. Липсва информация както за размера на кредита, така и точното име на
кредитора.
- Съдия Петя Иванова Петрова – Дикова – при декларирането на свързани лица,
посочва своя съпруг, но не декларира неговите имена, а само цитирам: „съпруг,
упражняващ адвокатска професия – вписан в адвокатската колегия – Бургас”.
- Съдия Галя Василева Белева – декларира потребителски кредит в „Райфайзенбанк”
АД и жилищен кредит в „Банка ДСК” ЕАД, но не декларира техния размер.
- Съдия Дарина Ангелова Костова – декларира банков кредит в „Алфа банк”, но не
посочва размера му. Прави впечатление, че това е декларирано по т.4 от
декларацията, където би следвало да се декларира договор с ЮЛ, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията, при изпълнение на
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служебните й задължения. А по т. 3, където е мястото да се упоменават задължения
към кредитни или финансови институции, не е декларирано никакво задължение.
Съдия Ивайло Йорданов Иванов – при декларирането на свързани лица посочва:
К.И.И. – съпруга и М.Й.И – сестра, само с техните инициали и не упоменава
дейността която те упражняват.
Съдия Стоян Пеев Мутафчиев – декларира наличието на потребителски кредит в
размер на 8000 лв., с кредитор – „Райфайзенбанк” ЕАД и срок за погасяване на
задължението 3 години, но не упоменава кога е възникнало то.
Съдия Невена Иванова Ковачева – по т.3 от декларацията декларира само наличието
на задължение към банкова или финансова институция, но не посочва нито вида,
нито размера на кредита, а също така липсва и името на кредитора.
Съдия Боряна Ангелова Димитрова – при подаване на декларация за настъпила
промяна в обстоятелствата по чл.12, т.3. ЗПУКИ на 21.12.2012г. декларира ипотечен
кредит към „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, но не декларира неговия размер.
Съдия Росица Желязкова Темелкова – декларира настъпила промяна в
обстоятелствата към 16.01.2013г. и наличието на ипотечен и потребителски кредит с
кредитор – „Уникредит Булбанк” АД, но не посочва техните размери.

Районен съд - Бургас
Впечатляващо е, че в половината публикувани декларации, съдиите от Районен съд Бургас са декларирали коректно обстоятелствата по ЗПУКИ. В декларациите на седем
от тях липсва информация за размера на кредита. Други десет декларации са непълни
или неточни, по отношение на посочените свързани лица. Много често в декларациите
им липсва информация, каква дейност упражняват посочените свързани лица или в
каква връзка са с лицето, подало декларацията.
- Съдия Панайот Стоянов Атанасов – не посочва в каква връзка е с лицето Стоян
Панайотов Атанасов – адвокат към АК – Бургас, както и връзката му и имената на
лицето ЕТ „Магда – Магдалена Атанасова”, гр. Бургас.
- Съдия Моника Гарабед Яханджиян – не посочва връзка си с лицето Свилен
Неделчев Монев, адвокат към АК-Бургас
- Съдия Диана Георгиева Ганчева - не посочва връзката си с Душка Стефанова
Попова, АК-Бургас; и с „Инсофт” ООД, гр. Бургас.
- Съдия Илияна Тодорова Балтова – посочва, че има банков кредит в „Райфайзен
банк”, но не посочва неговия размер. Посочва името на „Локи 007” ЕООД, но не е
упоменато, лицето което го представлява и в каква връзка е съдия Балтова с него.
- Съдия Георги Христов Иванов - не посочва размера на кредита с „Уникредит
Булбанк” – клон Бургас. Посочва за свързани лица Лучия Георгиева Дерелиева и
Дора Василева Христова, но не е посочена в каква връзка е съдия Иванов с тези
лица.
- Съдия Искър Николаев Искъров - посочва два броя банков кредит с „Райфайзен
банк” АД, гр. София, но няма информация за вида и размера на банковия кредит.
- Съдия Валентина Жекова Кърпичева - Цинцарска - за свързани лица посочва
Стефан Евтимов Цинцарски, Евтим Стефанов Цинцарски, Илиян Димитров
Кърпичев, Георги Димитров Кърпичев, но не посочва в каква връзка е с тези лица и
каква дейност упражняват те.
- Съдия Яна Димитрова Колева - посочва, че има сключен договор за ипотечен
кредит с „Райфайзен банк”, но не декларира неговия размер. Като свързани лица
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посочва името на съпруга си - Георги Михов, но няма информация за дейността,
която той упражнява.
Съдия Боряна Ангелова Димитрова - не посочва име на банковата институция, от
която има заем, както и неговия размер.
Съдия Яни Георгиев Гайдурлиев - посочва кредит за текущо потребление от
20.02.2008г. с кредитор „Банка ДСК” ЕАД, за период от 10 години, но липсва
информация за размера на кредита. На 23.01.2013г. декларира промяна в
обстоятелствата по чл.12, т.3 във връзка с чл. 14 ЗПУКИ, но отново не посочва
размера на банковия кредит, а само името на кредитора, който остава непроменен.
Съдия Чавдар Димитров Димитров - декларира ипотечен кредит, сключен с „Алфа
банк (България)” АД, гр. София, но липсва информация за размера на кредита. Не
посочва имената на свързани лица, въпреки че декларира връзката си с такива.
Съдия Петя Петкова Стоянова - ипотечен кредит в „УниКредит Булбанк” АД, но не
е посочен неговия размер. Посочва за свързани лица: „СМТЛ АЛФА ДЕНТ” ЕООД,
но липсва информация за връзката на съдия Стоянова с дружеството.
Съдия Магдалена Стоянова Маринова - посочено е задължение към кредитна или
финансова институция, но не е упоменат видът на задължението, размерът му, както
и името на институцията. За свързани лица посочва Стоян Маринов Стоянов,
регистриран като ЕТ „Сателит - Стоян Маринов”, Николинка Николова Георгиева,
Костадин Маринов Стоянов, Иванка Маринова Митева, Тошко Събев Митев,
регистриран като ЕТ “Милд Тошко Събев”, но няма информация в каква връзка са
те със съдия Маринова.
Съдия Светлин Иванов Иванов - липсва информация за размера на банков ипотечен
кредит, с кредитор „ Банка ДСК” АД. За свързани лица посочва Роза Кирилова
Кирева, но няма упоменава в каква връзка са те и каква дейност упражнява лицето.

Районен съд - Несебър
В декларациите на съдиите от Районен съд - Несебър много често прави впечатление,
че липсва информация за размера на задължението, по което съдията се явява длъжник.
При посочването на свързани лица прави впечатление, че те са упоменати само с
инициали на имената, а също така липсва информация относно това каква дейност
упражняват.
- Съдия Йорданка Георгиева Майска - не посочва пълните имена, а само инициалите
К.А.М. от гр. Б., като лице, от което декларира безлихвен заем от 2007г. в размер на
10 хил.лв.
- Съдия Нина Русева Молова - Белчева - няма информация за размера на
потребителски кредит от „Райфайзен банк”. За свързани лица посочва само
инициалите на Р.А.М., като нейн баща и адвокат към АК - Б., от което не става ясно
къде точно е вписан той.
- Съдия Мария Маркова Берберова - Георгиева – не посочва размера на ипотечен
кредит към „Райфайзен банк” ЕАД. Декларира наличието на поръчителство към
договор за заем към същата институция, но също не е упоменат неговият размер. За
свързани лица посочва М.Ч.Б. - баща и Ж.Г.Г. - съпруг, но няма информация каква
дейност упражняват те.
Районен съд - Поморие
Общо четирите подадени декларации по ЗПУКИ на съдиите в Районен съд - Поморие,
не пораждат съмнение относно правотата на декларираните обстоятелства. Прави
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впечатление само, че съдия Япаджиева декларира потребителски кредит, като посочва
както неговия размер, така и институцията – кредитор, но обявява и 3 годишен срок за
погасяването му, като не упоменава кога е възникнало задължението.
- Съдия Нася Иванова Япаджиева - декларира потребителски кредит в размер на 6000
лв. с кредитор – „Сибанк” за срок от 3 години, но не е посочено кога е възникнало
задължението.
Окръжен съд - Сливен
В декларациите по ЗПУКИ на съдии от Окръжен съд - Сливен прави впечатление, че не
са декларирани пълните имена на посочените свързани лица, а само инициалите им.
- Съдия Галина Х. Нейчева – За свързани лица посочва съпруга си – Г.Т.Б., само с
инициали и декларира, че предвид абсолютните основания за отвод по смисъла на
ГПК и НПК, не може да се смята за лице, с което би възникнал конфликт на
интереси по смисъла на Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУКИ.
- Съдия Весела Ст. Николова – За свързани лица посочва своята баба, само с
инициалите –С.Г.С., като регистриран ЕТ „Симтекст – Ст. Симеонов” – гр. Сливен,
с преустановена дейност повече от 5 години.
- Съдия Христина З. Марева. – За свързани лица посочва: баба – М.А.Т.; майка –
К.Н.З.; сестра – М.З.П.; съпруг – В.П.М.; дъщеря – Н.В.М.; племенник – З.Д.П.; леля
– Х.Н.П.; братовчеди: Н.Т.П., Р.Т.П.; М.А.З.; свекър – П.Д.М.; свекърва – Н.В.М.;
С.П.М. – собственик на семейното жилище; и „Атлас Електроникс” ООД – гр.
Сливен, поради участие на съпруга й като съдружник. Не посочва пълните имена на
свързаните с нея лица, а само инициалите йм.
- Съдия Мартин Ц. Сандулов – За свързани лица посочва Р.Д.Р., само с инициали.
Във връзка с настъпила промяна в обстоятелствата на 17.02.2010г. посочва лицето
Цветомир Мартинов Сандулов – младши адвокат САК, вписан на 16.02.2010г., но не
декларира в каква връзка са помежду си.
- Съдия Мартин Д. Данчев – За свързани лица посочва съпругата си, която е адвокат
към АК – Сливен. Името й е посочено само с инициалите - М.Н.Д.
- Съдия Христина Захариева Марева – във връзка с настъпила промяна в
обстоятелствата на 06.12.2010г. декларира участието на съпруга си Вл.П.М. в
дружество „Хелпит” ООД като посочва само инициалите на имената му.
- Съдия Снежана Димитрова Бакалова – във връзка с настъпила промяна в
декларирани обстоятелства на 01.11.2011г., декларира че нейният брат Др.Д.Др. е
придобил дялове от капитала на „Про Анима” ЕООД. Посочва само инициалите на
името на своя брат.
- Съдия Христина Захариева Марева – във връзка с настъпила промяна в
обстоятелствата, декларира сключването на договор с адвокат Кирил Иванов Цуцов
от АК – Сливен за консултантска дейност и правна защита, в качеството й на
пълномощник на лицето Н.Т.П. на което не посочва пълните имена. Не става ясно
какъв е видът и обемът на представителната й власт.
Районен съд - Сливен
От общо 16 подадени декларации по ЗПУКИ има неточности в само две от тях, в едната
от които, лицето не посочва своите имена, а изписва само инициалите си, а в другата
липсва името на институцията - кредитор.
- Съдия С.К.Д - посочва с инициали имената си
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Съдия Петя Христова Манова - посочва само размерът на “заема за потреблениe” –
17 100лв, но липсва името на институцията.

Районен съд - Царево
От общо две подадени декларации по ЗПУКИ в Районен съд - Царево, в едната липсва
информация относно размерa на потребителския кредит. Останалите декларирани
обстоятелства не пораждат съмнения относно правотата си.
- Съдия Минчо Танев Танев - не посочва размера на потребителски кредит към ПИБ.
Окръжен съд - Ямбол
В Окръжен съд – Ямбол са подадени общо двадесет и четири декларации по ЗПУКИ. В
три от тях декларираните обстоятелства са непълни по т.3. Други седем декларации на
съдии от ОС Ямбол са непълни или неточни, относно свързаните лица които посочват и
по-точно информация за дейността, която те упражняват.
- Съдия Диана Димитрова Лечева – Фарфарова – за свързани лица посочва Радослав
Ганчев Фарфаров – съпруг, Янка Димитрова Лечева – Иванова – сестра, но не е
посочена дейността, която упражняват лицата.
- Съдия Ангелина Атанасова Димитрова – посочва, че има два потребителски кредита
към банки, но няма информация за размера на кредитите и имената на банките. За
свързани лица посочва съпруга си, като едноличен собственик на търговско
дружество, но не декларира нито името на съпруга си, нито това на дружеството.
- Съдия Маргарита Костадинова Георгиева – посочва само, че има ипотечен жилищен
кредит, но няма информация за размера му, а липсва и името на банката – кредитор.
За свързани лица посочва съпруга си Гачо Димов, като адвокат, но липсва
информация към коя адвокатска колегия е вписан той.
- Съдия Лина Георгиева Чапкънова - за свързани лица посочва Христо Димитров
Чапкънов - съпруг, Мариана Христова Чапкънова – Георгиева - дъщеря, Георги
Христов Чапкънов - син, но липсва информация каква дейност упражняват те.
- Съдия Жени Атанасова Бозукова – декларира ипотечен кредит и потребителски
заем, но липсва информация за размера им, както и имената на банките – кредитори.
За свързани лица посочва с без имена съпруга си и лице в роднинска връзка по
съребрена линия IV степен, които участват в сдружение „Национален
информационен диабетичен център”, регистриран по ЗЮЛНЦ. Също така
декларира, че с лице, с което е в роднинска връзка по съребрена линия е
регистрирано като ЕТ от 1989г. Липсва информация за името на лицето, съответно и
на ЕТ.
- Съдия К.Г.П. – посочва само своите инициали в декларацията. За свързани лица
посочва П.Д.П. и Т.М.Г., но не декларира каква е връзката му с тях, нито каква
дейност упражняват посочените лица.
- Съдия Гергана Желязкова Кондова – Атанасова – декларира потребителски кредит в
размер на 15 000 лв. към „Банка ДСК”, за срок от 10 години, но не декларира датата
на сключване на договора за кредит.
- Съдия Атанас Димов Атанасов не посочва размера на потребителския заем, а само
„Банка ДСК”, като кредитор.
- Съдия Калина Георгиева Пейчева – на 14.10.2009г. във връзка с настъпила промяна
в декларираните от нея обстоятелства, посочва лицето Д.П.Д. – роднина по
сватовство от първа степен. Името му е декларирано само с неговите инициали, а
няма и информация за дейността, която упражнява. На 21.12.2009г. във връзка с
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промяна в декларирани обстоятелства, декларира сключването на договор за наем
със „СБК Балкан” АД София, но няма информация за срока на договора и размера
на сумата, която се дължи.
Съдия Николай Енчев Иванов – декларира потребителски кредит с „Райфайзен
банк”, но няма информация за размера на кредита.

Районен съд – Ямбол
От анализа на декларациите на съдии от Районен съд - Ямбол, прави впечатление че в
пет от тях липсва информация за вида и размера на кредита, като съдиите посочват
само името на кредитора. И в само една от подадените декларации, свързаното лице е
посочено с инициали, а името на фондацията в чиито управителен съвет членува е
непълно.
- Съдия Анастас Василев Анастасов – декларира ипотечен и текущ кредит получени
през 2007 год. от „Банка ДСК” АД - клон Ямбол, но не посочва размера им.
- Съдия Васил Маринов Петков - не посочва размера на заем, отпуснат от „Банка
ДСК” – клон Ямбол.
- В.К.С. – посочва с инициали имената си. За свързани лица посочва съпруга си,
отново само с инициалите И.В.С и упоменава, че е член на управителните органи
на: фондация „С. Б.” - гр.София, БХБЦ - гр.София, БХБЦ - гр.Ямбол., за които
липсва пълното им наименование.
- Съдия Галина Иванова Вълчанова - посочено е само, цитирам: „три задължения от
кредити към банки”. Липсва информация за вида и размера на задължението, както
и имената на банките.
- Съдия Николай Енчев Иванов - липсва информация за вида и размера на кредит към
„Райфайзен банк”
- Съдия Николай Иванов Кирков - декларира кредит към „Банка ДСК”, но липсва
информация за вида и размера на кредита.
- Съдия Светлана Димитрова Митрушева – Атанасова - в декларация за настъпила
промяна в обстоятелствата декларира поето задължение, произтичащо от сключен
договор за ипотечен заем с „Банка ДСК”, но липсва информация за размера.
- Съдия Атанас Димов Атанасов – в декларация за настъпила промяна в
обстоятелствата декларира потребителски кредит, с цел рефинансиране на
съществуващ такъв, с кредитор „Банка ДСК”, но липсва информация за размера
както на старото, така и на новото задължение.

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Носител на Златен ключ 2007 за достъп до обществена информация
Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в съответствие с ЗЮЛНЦ, решение по ф.д. №37/1997 г. на РОС
БУЛСТАТ: 116019267, жк. “Освобождение” 34, пк 237, Разград 7200, България

Тел./Факс: (+359 84) 661694, Е-mail: office@ngo-rz.org, www.ngo-rz.org; www.watch.ngo-rz.org
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