Център на НПО
в Разград
Изх. № Ц-57/02.05.2014г.
ДО ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ГРАД СОФИЯ

ВЪПРОСИ
КЪМ КАНДИДАТ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - АПЕЛАТИВЕН
ПРОКУРОР НА АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА
Ружа Михайлова Големанова – Административен ръководител – Апелативен прокурор
на Апелативна прокуратура – Варна.

На основание чл.7 от Правила за избор на административни ръководители на
органите на съдебна власт по чл. 167, ал.1, т.2-4 от ЗСВ.
Дата на събеседване: 15 май 2014г.

Въпрос: Каква е личната Ви мотивация да участвате в този конкурс и защо
смятате себе си за успешен кандидат да получи право на втори мандат?

1. По темата “Бюджет, финансиране и кариерно развитие”:


Моля, да посочите как гражданите могат да се информират за
бюджета на АП Варна?Бюджетът публичен ли е?



Моля, да посочите годишния бюджет за 2013 година на АП Варна? В
какъв размер е бюджетът за 2014г.?



Моля, да посочите Вие лично получавали ли сте парична премия или
награда за последните три година? В какъв размер и по какъв повод?



Моля, да посочите колко прокурори са по щат и колко работят в
момента в АП Варна? Колко са служителите? Моля, посочете колко
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струва издръжката на един зает прокурор/служител в АП Варна за
последната 2013г., съобразно бюджетна сметка?


Моля, да споделите за какво използвате получаваните всяка
календарната година средства в размер на две средни заплати за
„работно облекло“! Как отчитате тези средства – с какъв документ?



Според Вас, влияе ли финансирането (чрез бюджета) на АП Варна върху
ефективността от прокурорската дейност – брой приключени
досъдебни производства и преписки от общия брой за една календарна
година?



Моля, споделете има ли целеви средства в АП Варна за обучение и
квалификация на прокурори и служители? Какъв е бил размера за 2013г.
или какъв процент е от общата сума за календарната година?



Моля, споделете участвали ли сте в обучения и други квалификационни
форми през 2013г.? Моля, посочете общия брой и колко работни дни сте
бил ангажиран!



Ще организирате ли смяна на обслужващата банка на АП Варна или ще
предоговорите условията на договора?



Моля, да споделите, Вие получавала ли сте
обслужващата банка на АП Варна? В какъв размер?



Имате ли информация дали прокурор или служител от АП Варна и кой е
получавал заеми от обслужващата банка на АП Варна?

заем/кредит

от

2. По темата “Натовареност”:
 Моля, споделете колко досъдебни производства и преписки са били
разпределени на Вас за разглеждане през 2013г.?
 Моля, споделете какъв е бил процентът на личната Ви натовареност
през 2013г.?
 Моля, споделете какъв процент от общия брой досъдебни производства
(през 2013г.) в АП Варна са внесени с обвинтелен акт в съда и е
произнесена присъда?

1



Моля, споделете какъв процент от всички досъдебни производства (за
2013г.) в АП Варна са завършили със съдебно споразумение?



Моля, коментирайте регистъра на командированите магистрати1,
според който средната продължителност на командировки е 30-40
месеца (3-4 години)? „Шампион в командировка“ е прокурор с 96
месеца (над 7 години и 10 месеца без конкурс) в Софийска градска
прокуратура.

http://www.justice.bg/bg/start.htm - рубрика „Съдебна статистика, регистри”, подрубрика „Регистри”
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Моля, споделете какво е отношението Ви към съществуването на т.н.
“бутикови” прокуратури: например в градовете Девня, Дулово,
Провадия, Балчик, Тервел, Нови Пазар, Кубрат, Омуртаг, Генерал
Тошево, Кула, Момчилград, Елин Пелин, Чирпан, Раднево, Мадан, Мездра,
Пирдоп, Тополовград, Малко Търново, Белоградчик, Ардино, Брезник,
Горна Оряховица, Гълъбово, Елхово, Ихтиман, Кнежа, Костинброд,
Луковит, Царево?

 Моля, споделете какво е отношението Ви към съдебните споразумения,
които по думите на г-жа Ана Караиванова, главен съдебен инспектор,
деквалифицират прокурорите? Последните години прокуратурата отчита
устойчива тенденция на увеличаване процента на сключените
споразумения с участие на прокуратурата. “Така общият брой на
споразуменията (б.а. за 2011г.) е 25220 или 56,4% от осъдителните и
санкционни съдебни актове.”2


Според Вас, каква е ролята на прокуратурата при сключване на съдебни
споразумения? Моля, обосновете отговора си!

3. По темата “Случайното разпределение на постъпилите съдебни дела и
публикуване на съдебните актове на електронните страници на
съдилищата”:
 Моля, споделете кой разпределя до момента Вашите преписки в АП
Варна? Моля, да посочите име и длъжност!
 Ако бъдете избрана отново за административен ръководител, как ще
разпределяте преписки на себе си - ще участвате ли в системата за
случайно разпределение?
 Как ще гарантирате приложението на чл.9, ал.1 от Закона за съдебната
власт за случайното разпределение на съдебни дела?3
 Използвате ли в АП Варна версия 4.0 на софтуерния продукт Law Choice
и моля посочете от коя дата?
 Изпращате ли протоколите от случайното разпределение в в АП Варна
към сървъра на ВСС?4 Моля, посочете как технологично протича
процеса!


2

Моля, споделете в резюме резултатите от контролната Ви дейност
като Апелативен прокурор на Варна - проверили ли сте поне един път

http://prb.bg/uploads/documents/docs_2914.pdf, стр.27

3

Разпределението на делата се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно
разпределяне съобразно поредността на постъпването им
4

„въведена е нова функционалност – изпращане на протоколите за избор на съдия докладчик по всяко
конкретно дело в сървър на Висшия съдебен съвет и отпечатване на протоколите чрез
Интернетстраницата на ВСС“, http://www.vss.justice.bg/bg/decisions/2013-pril/pr46-21.11.2013-td4.pdf
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как се прилага принципът за случайното разпределение на преписките в
прокуратурите в апелативния район?
 Според Вас, използва ли се системата за случайно разпределение и за
регулиране на натовареността на прокурорите?
 Възможно ли е имената на определени прокурори да бъдат „изваждани“
от списъка за случайно разпределение на определено дело и после
„връщани“ обратно, без системата да регистрира подобна намеса?
 Възможно ли е процентите на преписки от определен тип, разпределяни
на отделни прокурори да бъдат намалявани до 0%, което практически
изключва отделен прокурор от списъка за случайно разпределение, а покъсно отново променяни до 100%, без системата да регистрира подобна
намеса?

4. По темата “Етично поведение и конфликт на интереси”:
 Ваши близки или роднини работят ли в съдебната система в апелативен
район на град Варна, вкл. нотариуси, адвокати, частни съдебни
изпълнители?5
 Моля, споделете има ли променени обстоятелства за Вас от 2009г. до
момента, които не сте обявили в декларация съгласно ЗПУКИ?6
 Според Вас има ли необходимост от усъвършенстване и промяна в
Кодекса на етичното поведение на българските магистрати?
 Как бихте коментирали концентрацията на семейства и роднини в
съдебната система – корупционна практика непотизъм, синдрома
“семейно правосъдие” или българският модел “майка - съдия, баща прокурор, дете – адвокат, брат – нотариус; съпруг – съдия, съпруга прокурор”?
 Приемате ли за допустимо магистрати, които са съпрузи да работят в
един съдебен район (на районно, окръжно, апелативно и върховно ниво) и
да се явяват по съдебни дела? Моля, обосновете отговора си!
 Каква е Вашата позиция - одобрявате ли прокурори и съдии да членуват
в тайни общества - масонски ложи, рицарски ордени; да ходят на ловни
излети (лов и риболов) с политици и бизнесмени със съмнителна
репутация?

5

В състояние на конфликт на интереси и не са свързани лица по смисъла на §1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
6

Ваша декларация в качеството на заместник-апелативен прокурор, дата 14.01.2009г., е публикувана на
страницата на ВСС.
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5. По темата “Отчетност, публичност и прозрачност”:
 Моля, да споделите какво според Вас означава “достъп до правосъдие”?
 Защо до момента липсва отчетност към обществото от страна на
АП Варна? Според Вас, необходимо ли е Апелативна прокуратура в град
Варна да публикува годишни отчети в интернет-страниците си?
 Бихте ли публикували на интернет-страницата на АП Варна всички
актове на Инспектората към ВСС за извършени проверки в
прокуратурите?
 Ще публикувате ли договора с обслужващата банка на съда, каквато
препоръка има в Доклада за гражданско наблюдение от 2013г.?
 Бихте ли споделили намеренията си за подобряване политиката за
връзки с обществеността и интернет-страницата на АП Варна?
 Бихте ли имали инициатива да се оптимизира структурата и щата на
Апелативна прокуратура - Варна? Как?
 Какви конкретни стъпки бихте предприели, за да разсеете обвиненията
за разпад на морала и конфликти на интереси в провинциалните
прокуратури – корупция, множество “уредени дела”, срастване с
организираната престъпност, създадени феодални кръгове, изнудване на
бизнесмени за крупни суми?
 Според Вас трябва ли всяка една прокуратура (над 160 единици) да има
интернет-страница, както има всеки един съд в България?
 Какво смятате да предприемете, за да се засили индивидуалната
отговорност на прокурорите, за да намалее броя на оправдателните
присъди по “знакови съдебни дела”.

6. По темата “Участие на гражданите в съдебната реформа“:


Как бихте коментирали гражданското участие в съдебната реформа –
съществуването на Граждански съвет към ВСС?



Имате ли препоръки за подобряване механизмите на взаимодействие
между Висшия съдебен съвет и Гражданския съвет към ВСС?



Бихте ли подкрепили прилагането на гражданско наблюдение във всички
350 органа на съдебната власт (съдилища, прокуратури, следствени
отдели) на отделните йерархични нива – от районно до върховно?



Как бихте коментирали прилагането на гражданското наблюдение на
съдилища в България и резултатите от него?



Бихте ли участвали в проекти за гражданско наблюдение на съдебната
система?
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Какви важни теми от съдебната практика бихте препоръчали да
включи гражданския мониторинг занапред?



Необходимо ли е Българската прокуратура да направи сериозна крачка
за повишаване на обществената информираност, като всяка една
прокуратура има собствена интернет-страница? Моля, обосновете
отговора си!

2 май 2014г.
град Разград
ГЕОРГИ МИЛКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният ВИЛЕН СТЕФАН МИЧЕВ
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ПРОКУРОР В АПЕЛАТИВНА
ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането ми на длъжността:
НЯМАМ участие в търговски дружества
НЕ развивам дейност като едноличен търговец;
НЕ съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически
лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, ОСВЕН:
- ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО
ТЕНИС НА МАСА "КОРАБОСТРОИТЕЛ-92" от 13.03.2002 год., с изтекъл мандат към
13.03.2007 год.
- ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ "ОСК "ЖСК-СПАРТАК""
от 04.02.2002 год. до 29.05.2006 год.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането ми на длъжността:
НЕ съм имал участие в търговски дружества;
НЕ СЪМ развивал дейност като едноличен търговец;
НЕ СЪМ бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): Имам кредит в размер на 25 000 лв. от ТБ „Алианц България”.
4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност):
5. 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:
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):
Съпругата ми Сийка Николова Хаджиева-Мичева е собственик и управител на ЕТ
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА МЕД.ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА - СИЙКА ХАДЖИЕВА”.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.01.2009 год.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Ружа Михайлова Големанова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Зам. апелативен прокурор в
Апелативна прокуратура - Варна
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): потребителски кредит от 2008 г. за 40 000 лв. от Банка ДСК
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. 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: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
не

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.01.2009

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Лъчезар Николаев Добрилов
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: Апелативна прокуратура гр.Варна –
административен ръководител - апелативен прокурор
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не ;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): заем от Банка ДСК в размер на 25 000 лв. по договор от 29.02.2007 г.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. 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: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 15.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаната АННА ВЛАДИМИРОВА ПОМАКОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА –
ВАРНА, на длъжност – прокурор.
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): ; не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): 2 бр. потребителски кредита към ДСК гр.Варна в размер съответно на 20 000 лева
и 15 000 лева.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. 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: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо):
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният Илия Христов Николов
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: прокурор в Апелативна прокуратура Варна
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането ми на длъжността:
- нямам участие в търговски дружества
- не развивам дейност като едноличен търговец
- не съм управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането ми на длъжността не съм:
- имал участие в търговски дружества
- развивал дейност като едноличен търговец
- бил управител или член на орган на управление или контрол на юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв.: Потребителски заем от 30 000 (тридесет хиляди) лева към SG
Експресбанк – Варна.
4. Нямам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба.
5. Няма 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.
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): няма.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаната ИСКРА БОРИСОВА АТАНАСОВА
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: ПРОКУРОР В АПЕЛАТИВНА
ПРОКУРАТУРА – гр. ВАРНА
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): ; не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество): не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): Потребителски кредит от 10 000 лева от Пощенска банка.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. 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: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
не

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 16.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният

ИВАН КОЛЕВ ТОДОРОВ
(трите имена)

Апелативна прокуратура – гр. Варна
Заместник на адм. ръководител – зам. апелативен прокурор
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): НЯМАМ УЧАСТИЕ
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): ; НЕ РАЗВИВАМ ДЕЙНОСТ,
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЕ ЧЛЕНУВАМ В ТАКИВА.
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
НЯМАМ УЧАСТИЕ,
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): НЕ СЪМ РАЗВИВАЛ ТАКАВА ДЕЙНОСТ,
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: НЯМАМ УЧАСТИЕ.
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора):
С договор за кредит за текущо потребление с „БАНКА ДСК” ЕАД съм получил кредит в
размер на 31 000 / тридесет и една хиляди / лева.
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): НЯМАМ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
5. 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: НЯМА ТАКИВА ЛИЦА
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
НЯМА

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 14.01.2009 год.

Декларатор:
/ Ив. Тодоров /

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Светла Василева Курновска - Младенова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: прокурор в АП - Варна
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. 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: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
необходимо): не
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 19.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни,
за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната). Стефка Георгиева Якимова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: прокурор в Апелативна прокуратура
Варна
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и
дяловото или акционерното участие на лицето): не
развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на
дейност): не;
съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с
нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:
имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
не
развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът
на дейност): не
бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: не
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други
лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за
кредитора): не
4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се
оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и
задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на
дейност): не
5. 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: не
6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за
не

необходимо):

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.
Дата: 20.01.2009 г.

Декларатор: /п/

ДЕКЛАРАЦИЯ
за НАСТЪПИЛА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА - по чл. 12, т. 3 от
Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните
данни, за обявяване в Интернет)
Долуподписаният(ната) Красимир Маринов Конов
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: и. д. прокурор в Апелативна
прокуратура - Варна
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:
е налице промяна в обстоятелствата в т. 3 от декларация по чл. 12 т. 2, вр. чл. 14 от
ЗПРКИ, изразяваща се в наличие на потребителски кредит към „Банка ДСК” ЕАД в
размер на 15 000 евро.

Дата: 31.05.2011г.

Декларатор: /п/

ДО
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т3 във връзка с чл. 14 т.4 и чл.15
от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси
Долуподписаната Анна Владимирова Помакова, в качеството
си на лице, заемащо публична длъжност: прокурор в Апелативна
прокуратура гр.Варна,
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
В обстоятелствата, визирани в чл.14 т.4 от Закона е
настъпила промяна – видно от Удостоверение изх.№ .............
17.01.2013 г. на Агенция по вписванията, Служба по регистрация
гр.Варна, с ЕИК ................ е вписано „ПОМАКОВИ – ДЕНТ –
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ” ООД с
предмет на дейност – Извършване на извънболнична медицинска
помощ по дентална медицина” със съдружници и управители на
новото ООД Антония Пламенова Помакова и Пламен Асенов
Помаков – съответно мои дъщеря и съпруг.

гр.Варна
24.01.2013 г.

ДЕКЛАРАТОР:

