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Република България 

Сметна палата

Входящ номер Г3382/30.04.2009

ДЕКЛАРАЦИЯ
по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Заключение:

Контролно число 193СВ70911

Име

Месторабота
Длъжност

Код

Евгени Димитров 
Георгиев
Софийски районен съд
съдия
311

Декларирам
Придобитото имущество, получените доходи, дадени обезпечения и направените разходи по 

чл. 3 от ЗПИЛЗВДД през предходната календарна година от 
01.01-31.12.2008

Месторабота Софийски районен съд 
Длъжност съдия
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Име на декларатора 
/собствено, бащино, фамилно/

Евгени Димитров Георгиев

II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства

3. Моторни сухопътни превозни средства

Ном. по ред
Вид на 

превозното 
средство

Марка на 
превозното 

средство

Цена на 
придобиване /лв./

Година на 
придобиване

Собственик
Правно основание 

за придобиване
Произход на 
средствата

Име: собствено, 
бащино, 
фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за 
деклариране.

3.1. Земеделска и горска техника

Ном. по ред
Вид на земеделската 

или горската 
техника

Марка на 
техниката

Цена на 
придобиване /лв./

Година на 
придобиване

Собственик
Правно основание 

за придобиване
Произход на 
средствата

Име: собствено, 
бащино, 
фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за 
деклариране.

4. Водни и въздухоплавателни превозни средства

Ном. по ред
Вид на 

превозното 
средство

Марка на 
превозното 

средство

Цена на 
придобиване /лв./

Година на 
придобиване

Собственик
Правно основание 

за придобиване
Произход на 
средствата

Име: собствено, 
бащино, 
фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за 
деклариране.

5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година

Ном. по ред Вид на превозното 
средство

Марка на превозното 
средство

Цена на отчужда 
ването /лв./

Прехвърлител
Правно основание за 

отчуждаванетоИме: собствено, 
бащино, фамилно

Идеална
част

1 2 3 4 5 6 7
Нямам нищо за 
деклариране.
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Име на декларатора 
/собствено, бащино, фамилно/ Евгени Димитров Георгиев

IV. Ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това 
число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация

10. Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на 
бонова /масова/ приватизация___________________________________________________________________________________________________________

Ном. 
по ред

Вид на 
ценните 

книги

Брой на 
ценните 

книги

Поверени на 
инвесг. посредник

Емитент Цена на 
придобиването /лв./

Собственик или 
титуляр на правото Правно основание за 

придобиването
Произход на 
средстватаЦенни

книжа
и/или
пари

Име: собствено, 
бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 . акции 1000 Хинимпорт 2000 Евгени Димитров 
Георгиев поку п ко- п ро дажба заплата

2. акции 270 Хинимпорт 500 Теодора Недева 
Георгиева покупко-продажба заплата

Ном. по ред Вид на 
имуществото

Размер на 
дяловото 
участие

Наименование на 
дружеството Седалище

Стойност на 
дяловото 
участие

Собственик или 
титуляр на 

правото Правно основание за 
придобиването

Произход на 
средствата

Име: собствено, 
бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за 
деклариране.

Ном. по ред Вид на 
имуществото

Размер на 
дяловото 
участие

Наименование на 
дружеството Седалище Цена на 

отчуждаването /лв./

Прехвърлител
Правно основание за 

отчуждаванетоИме: собствено, 
бащино, фамилно

1 2 3 4 5 6 7 8
Нямам нищо за 
деклариране.

http://register.bulnao.government.bg/2009/9CE35296-5D46-4144-BBDB-8DF768B7... 14.3.2018

http://register.bulnao.government.bg/2009/9CE35296-5D46-4144-BBDB-8DF768B7


Декларация страница 7 от

Име на декларатора 
/собствено, бащино, фамилно/

Евгени Димитров Георгиев

15. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг/съпруга/ или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са

Ном. по ред Вид на
разхода

Размер на 
разхода

Вид на 
валутата

Равностойност в 
лева

Разходите са направени

В полза на 
декларатора

За чия сметка е 
направен 
разходът

В полза на съпруг/а или 
ненавършили пълн. деца

За чия сметка е 
направен 
разходът

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нямам нищо за 
деклариране.

Дата: 30.04.2009 Подпис:.
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