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Съдия Десислав Светославов Любомиров е кандидат за длъжността Административен
ръководител – председател на Апелативен специализиран наказателен съд.
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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. ИМЕ:
Десислав Светославов Любомиров
2. СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ:
Женен – съпруга: Любомира Петрова Мотова – Любомирова – съдия в АС, гр. София
3. ОБРАЗОВАНИЕ:
ВТУ „Св. Св Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, специалност „Право”. С общ успех от
държавните изпити: много добър 5,00 и среден успех през курса на следването: много добър
5,26.
4. СТАЖ:
Към 15.07.2011 г. съдия Десислав Любомиров има 15 години и 15 дни трудов стаж, от които:
- извън органите на съдебната власт:
няма
- в органите на съдебната власт:
от 03. 06. 1996г. до 03. 06. 1997г. – съдебен кандидат в Районен съд, гр. Русе
от 01. 07. 1997г. до 12. 07. 2002г. – районен съдия в Районен съд, гр. Русе
от 12. 07. 2002г. до 02. 01. 2003г. – заместник – председател на Районен съд, гр. Русе
от 02. 01. 2003г. до 08. 10. 2004г. – съдия в Окръжен съд, гр. Русе
от 08. 10. 2004г. до 09. 10. 2009г. – заместник – председател на Окръжен съд, гр. Русе
от 09. 10. 2009г. до 07. 12. 2009г. – съдия в Окръжен съд, гр. Русе
от 07. 12. 2009г. до 15. 02. 2010г. – заместник – председател на Окръжен съд, гр. Русе
от 15. 02. 2010г. и към настоящия момент. – съдия в Софийски градски съд
5. СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ:
Обучение по въпросите на международната правна помощ – гр. Бон, Германия
Семинар „Борба с трафика на хора”, МП
Кръгла маса на тема „Практическо прилагане на Европейската заповед за арест”
Семинар за обучители – Обучение на съдии и прокурори по новия НПК
Семинар „Право на околната среда на ЕС”
Семинар „Правила на професионалната етика”
Семинар „Съдебна система и медии”
Семинар „Защита на класифицираната информация”
6. ЕЗИЦИ:
Английски и руски езици.
7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАРИЕРНОТО ИЗРАСТВАНЕ ДО МОМЕНТА:
Юридическият стаж на съдия Любомиров е натрупан само в органите на съдебната
власт. Започва да работи като съдия в Районен съд, гр. Русе на 01.07.1997 г. С решение по
Протокол No. 14 от 04.04.2001 г. е повишен в ранг „Съдия в ОС”.
От 12.07.2002 г. до 02.01.2003 г. заема поста заместник – председател на РС, гр. Русе.
През 2003 г. е повишен в съдия в Окръжен съд, гр. Русе, а от 08.10.2004г. до 09.10.2009г. е
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негов заместник – председател. Като такъв е назначен с решение на ВСС по Протокол No. 30
от 06. 10. 2004г.
През 2006 г. съдия Любомиров е повишен в ранг "съдия в АС" с решение на ВСС по
Протокол No. 8 от 08.02. 2006г.
С решение по Протокол No. 31 от 17.07.2008г. ВСС определя на съдия Любомиров
комплексна оценка „Много добра” (т. 1.1.17.). В Протокол No. 33 от 24.07.2008г. се отбелязва
извършеното от ВСС атестиране на съдията с решение на ВСС по Протокол № 31/17.07.2008 г,
но Съветът не го повишава в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд – Наказателно
отделение. Отказът е обусловен от резултата от тайното гласуване, при което съдията получава
само 3 гласа „за” (4 "против", 16 "въздържали се"). Съдия Любомиров обжалва пред ВАС
решенията на ВСС, с които се отказва неговото повишаване (т. 1.3.8. и 1.3.8.1) и тези, с които
съответно повишава Яника Тенева Бояджиева в длъжност "съдия" в Софийски окръжен съд Наказателно отделение, а Мина Георгиева Дочева-Мумджиева, Здравка Ангелова ИвановаРогачева, Атанас Стоилов Атанасов, Георги Иванов Иванов и Цветомира Петкова Кордоловска
в длъжност "съдия" в Софийски градски съд - Гражданско отделение (т. 1.3.18.1, т. 1.3.24, т.
1.3.98, т. 1.3.114, т. 1.3.116 и т. 1.3.117). В жалбата той излага аргументи за
незаконосъобразност на решенията поради приемането им в противоречие с материалния закон
и с целта му. Според него тези решения на ВСС не са съобразно поредността на класирането на
кандидатите, като в нарушение на чл. 193, ал. 1 от ЗСВ са предпочетени кандидати с по-нисък
ранг и с по-малък стаж в органите на съдебната власт в сравнение с жалбоподателя.
Тричленният състав на ВАС отхвърля жалбата на съдия Любомиров като неоснователна.
Протокол:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/589bca919538533
2c22574d5002ceec9?OpenDocument
Решение:
http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/5eec631b12fe861a
c22574e200444245?OpenDocument
С решение, отразено в т. 1.1.9. от Протокол No. 35 от 31. 07. 2008г. ВСС не провежда
атестиране на Десислав Любомиров поради неподаване на заявление по чл. 192, ал. 3, за
потвърждаване на участие в класиране за длъжността.
След извършена проверка на съдия Любомиров от Инспектората към ВСС за периода
01. 01. 2007г. – 01. 07. 2008г. Главният инспектор предлага същия за награда на основание
чл. 304, ал. 2 във връзка с чл. 303, ал. 2, т. 1 от ЗСВ. С Протокол No. 2 от 14. 01. 2009г. той е
поощрен с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в размер на
основното месечно възнаграждение. Съдия Любомиров е един от първите магистрати, който
получава подобно отличие.
ВСС повишава съдия Любомиров на място в ранг „ съдия във ВКС и ВАС” с решение
по Протокол No. 28 от 8.07.2009г.
По-късно същата година съдията е един от четиримата кандидати за обявените две
щатни бройки за поста „Заместник на административния ръководител - заместник председател
на Окръжен съд - гр.Русе”. Предложен е от административния ръководител. Съдия Любомиров
получава от помощната атестационна комисия комплексна оценка „Много добра” – 150 т.
(Изключително изпълнение на работата). Комисията по предложенията и атестирането към
ВСС коригира броя на точките на 145 с мотива „предвид утвърдената практика от Комисията
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по предложенията и атестирането”. Съдия Любомиров прилага възражение срещу така
нанесената корекция. (данни за отговора на ВСС на подаденото възражение не бяха намерени)
Освен него кандидатстват и Силвия Яцова Павлова - заместник на административния
ръководител - заместник председател на Окръжен съд-гр.Русе, Искра Георгиева Блъскова съдия в Окръжен съд- гр.Русе, Анета Цветанова Георгиева - съдия в Окръжен съд-гр.Русе.
Съдия Любомиров събира 18 /осемнадесет/ гласа "за" и бива назначен за заместник на
административния ръководител - заместник председател на Окръжен съд-гр.Русе. Всеки от
останалите кандидати получава по 0 /нула/ гласа. Втората щатна бройка се заема от Силвия
Яцова Павлова, която на следващото гласуване получава 17 /седемнадесет/ гласа "за". Вж.
Протокол No. 50 от 4.12. 2009г.
С решение по Протокол No. 51 от 10. 12. 2009г. и след гласуване с 16 гласа "за", 2
"против" и 3 "въздържали се" ВСС повишава Десислав Светославов Любомиров в длъжност
"съдия" в Софийски градски съд - Наказателно отделение, с ранг "съдия във ВКС и ВАС",
считано от датата на встъпване в длъжност.
Съдия Любомиров е бил кандидат за поста Административен ръководител –
председател на Софийски градски съд. По време на заседанието на ВСС на 30.05.2011 г., след
проведения таен избор с бюлетини и при обявения от комисията по избора резултат за съдия
Любомиров има отчетени 2 гласа „за”(видно от Протокол No 19/30.05.2011 г.)

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С РАБОТАТА НА СЪДИЯТА
1. ПОСТЪПИЛИ, НАСРОЧЕНИ, СВЪРШЕНИ, НЕСВЪРШЕНИ дела през
периода на атестиране
Година
2007
2008
2009
2010

Останали
несвършени

Постъпили

Насрочени

Свършени

1
5
5

62
75
8

73
65
10

58
75
13

Източник: последният атестационен формуляр на съдия Любомиров.
Година

Брой свършени

Свършени в срок
до 1 месец

Свършени в срок
до 3 месеца

2007
2008
2009
2010

58
75
13

58
72
12

3
1

Свършени в срок
до 1 година

Източник: последният атестационен формуляр на съдия Любомиров.

2. ВИСЯЩИ дела (от датата на образуване) на съдия Любомиров
Период
До 3 месеца
От 3 до 6 месеца
От 6 месеца до 1 година
Над 1 година

Брой дела
14

Източник: последният атестационен формуляр на съдия Любомиров

3. БРОЙ ПОТВЪРДЕНИ И ОТМЕНЕНИ дела и ОСНОВАНИЯТА за това:
Потвърдени, изменени, прекратени съдебни актове
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Постано
вени
актове

58
75
13

Година

2007
2008
2009
2010

Подле
жащи
на
обжал
ване

Обжалв
ани

Потвърд
ени

Изцял
о
отмен
ени

Измен
ени

14
17
14

9
11
2

5
8
1

1
1

3
2

Прекра
тени

Уваж
ени
жалби
за
бавно
ст

Недопус
нати до
касацион
но
обжалва
не

Източник: последният атестационен формуляр на съдия Любомиров.

4. НАТОВАРЕНОСТ
2007г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 25.69; на атестирания: 14.42
2008г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 10.53; на атестирания: 5.25
2009г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 10.75; на атестирания: 6.1
2010г. – действителна натовареност на Окръжен съд, гр. Русе: 10.56; на атестирания: 8.67

ПОЧТЕНОСТ И ОБЩЕСТВЕНИ АНГАЖИМЕНТИ
1. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА КОРУПЦИЯТА
Декларация по Закон за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси.
Като свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗПРКИ,
дейността на което би довело до възникване конфликт на интереси съдия Любомиров е посочил
съпругата си Л.П.М – Л – съдия в АС, гр. София, а като „задължение към кредитни или
финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000лв.” е отбелязал „58 550
евро ипотечен кредит в А.; 17 734 лв. потребителски кредит в С.”
Декларации пред Сметната палата по Закона за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности.
2010г. – декларация (http://register.bulnao.government.bg/2010y/FCE80FC9-18A8-40B7-8B9D81DF97BB9B5A30215.xml):
1. През 2009г. заедно със съпругата си Любомира Петрова Мотова – Любомирова
придобиват в режим на СИО лек автомобил Хонда акорд на цена 16 000 лв.
Автомобилът е придобит чрез покупко – продажба, а като произход на средствата са
посочени продажба на лек автомобил и трудови възнаграждения.
2. Отчужден лек автомобил Шкода фабия (СИО) за 9000лв.
2009г. – декларация (http://register.bulnao.government.bg/2009y/FCE80FC9-18A8-40B7-8B9D81DF97BB9B5A22992.xml):
1. Вила с вилно място в с. Долна Диканя (СИО) с площ 600 кв. м и 36 кв. м. застроена
площ. Придобито през 2008г. за 50 000 лв. чрез покупко – продажба, а като произход
на средствата са посочени заеми.
2. Банков влог в Алфабанк в размер на 10 080 евро, чийто титуляр е съпругата на
съдия Любомиров – Любомира Мотова – Любомирова. Като произход на средствата е
посочен банков кредит.
5

3. Посочени са четири задължения над 5000 лв.:
Заем в размер на 8490 лв. с титуляр Любомира Мотова – Любомирова; правно
основание за задължението – потребителски кредит от ПИБанк
правно основание за задължението – потребителски кредит от ПИБанк
Заем в размер на 17996 лв. с титуляр Десислав Светославов Любомиров; правно
основание за задължението – потребителски кредит от СИБанк
Заем в размер на 60000 евро с титуляр Любомира Мотова, Десислав
Любомиров; правно основание за задължението – договорна ипотека в Алфабанк
Погасен заем в размер на 22718 евро с титуляр Десислав Любомиров,
Любомира Мотова; правно основание за задължението – договорна ипотека – Аспекти
ООД
4. Обезпечение в размер на 60000 евро под формата на договорна ипотека от Любомира
Петрова Мотова (посочено и по – горе в „задължения над 5000лв.”).
2008г. – декларация (http://register.bulnao.government.bg/2008y/FCE80FC9-18A8-40B7-8B9D81DF97BB9B5A14178.xml):
1. През 2007г. Десислав Любомиров и Любомира Мотова са придобили като СИО
следните ограничени вещни право и право на собственост:
право на строеж на апартамент в гр. София с площ 102 кв. м. на цена 19 010 лв.
чрез покупко – продажба
право на строеж на подземно паркомясто в гр. София с площ 13 кв. м. на цена
1890 лв. чрез покупко – продажба
апартамент в гр. Трявна с площ 65 кв. м. на цена 19002 лв., придобит чрез търг
Като произход на средствата и за трите е посочен продажба на имот.
2. Отчуждени са три имота, които са СИО:
апартамент в гр. Русе с площ 115кв. м. на цена 37420 лв.
къща с двор в с.Кошов с площ 1080 кв. м., от които 80 кв. м. застроена площ на
цена 114 482лв.
апартамент в гр.Трявна с площ 65 кв. м. на цена 10 000 лв.
3. През 2007г. съдия Любомиров и съпругата му придобиват като СИО лек автомобил
Хюндай санта фе на цена 17 000лв. чрез покупко – продажба. Произход на средствата –
продажба на имот.
4. За 1 100лв. отчуждават лек автомобил Форд Мондео (СИО)
5. Като налични парични средства посочва сумата от 10 000 евро, произхождащи от
продажба на недвижим имот.
6. Посочени са следните парични задължения над 5000 лв.:
договорна ипотека 56 968 евро към "Аспекти плюс"ООД; правно основание за
задължението – договор за строителство
погасени по горепосочената ипотека: 34 250 евро към "Аспекти плюс"ООД
погасени ипотеки – 28 000 лв. по кредит от Булбанк АД
7. Съдия Любомиров е притежавал дялове в дружество „ТЕ” ООД с ЕИК 117681173
(със седалище в гр. Русе) на стойност 4950лв. (размер на дяловото участие – 99%) в
резултат на учредяване на дружеството.
Предметът на дейност на „ТЕ” ООД е производство на електрическа енергия; внос,
износ, пренос, транзитен пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия и
природен газ; пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи; търговия с
електрическа, топлинна енергия и природен газ и използването на възобновяеми
енергийни източници; търговска дейност в страната и чужбина; внос, износ и реекспорт
на промишлени и селскостопански стоки; търговия на едро и дребно, оказионна и
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комисионна търговия; продажба на стоки от собствено производство и строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
В периода от 29 март 2007 г. до 17 септември 2007 г. съдия Любомиров е бил
съдружник в горепосоченото дружество. В същия период съдия Любомиров е и
заместник – административен ръководител на ОС, гр. Русе. Съгласно чл. 132, ал. 1, т. 4
ЗСВ (отм. 07.08.2007) “Съдиите, прокурорите и следователите, докато заемат
длъжността си, не могат:
4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) да упражняват търговска дейност като еднолични
търговци, неограничено отговорни съдружници в търговски дружества, да бъдат
управители или да участват в надзорни, управителни или дирекционни съвети,
контролни органи на търговски дружества и кооперации или юридически лица с
нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност”;
Негов съдружник при учредяването на „ТЕ” ООД и управител на дружеството е Ангел
Иванов Порожанов. Той е експерт-счетоводител и е вещо лице по описа на Окръжен съд
– Русе1 и Административния съд в същия град2. Съдия Любомиров продава своя дял на
Валентин Недялков Иванов – адвокат в РАК. Заявлението за вписване на направените
промени по описа на дружеството в Окръжен съд Русе е подадено на 21.09.2007 г.
Вписването е направените промени е извършено на 21.09.2007 г. (Източник: Търговски
регистър, от където могат да бъдат извлечени всички документи, свързани с
регистрацията и промените на въпросното дружество).
Съгласно чл. 195, ал. 1, т. 3 от новият ЗСВ (Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., последно
изм. и доп. бр. 45 от 14.06.2011 г., в сила от 14.06.2011 г.) “Съдия, прокурор и
следовател, докато заема длъжността си, не може да:
3. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) да упражнява търговска дейност или
да е съдружник, управител или да участва в надзорни, управителни съвети или съвети
на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или
юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват стопанска дейност, с
изключение на тези на професионалните сдружения на съдии, прокурори и следователи
или на други юристи”.
8. Отчуждава горепосочените дялове на цена 4950лв.
9. Като размер на годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или
имущество посочва сумата от 3647 лв. за себе си и същата сума за съпругата си.
10. Обезпечения:
договорна ипотека в размер на 111 088лв. от Десислав Любомиров
законна ипотека в размер на 70 200лв. в полза на Десислав Любомиров
2007г. – декларация (http://register.bulnao.government.bg/2007/FCE80FC9-18A8-40B7-8B9D81DF97BB9B5A.xml):

1

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл.200ж, ал. 1 от закона за съдебна
власт за 2007 г.: www.mjeli.government.bg/Direkcii/Docs/Sudebnikadri/os_ruse.doc
2

Списък на вещите лица в Русенския административен съд : http://www.admcourtruse.com/content/view/25/40/
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1.

През 2006г. съдия Любомиров придобива чрез покупко – продажба лек автомобил
Форд Мондео на цена 7000лв., от който притежава Ѕ идеална част.

Като произход на средствата посочва заеми.
2. Отчуждава за сумата от 3000 лв. лек автомобил Ланчия Дедра, от която притежава Ѕ
идеална част.
3. Изтеглен кредит в размер на 25 000 лв. от СИбанк
Името на съдия Любомиров не присъства в заключенията на Сметната палата за несъответсвие
на декларираните данни: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

2. Данни от Имотния регистър към Агенция по вписванията, актуални към
20.09.2011г.
Данни за лицето Десислав Светославов Любомиров

Служба по вписванията - Радомир за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.
Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

Продажба

Акт Том

4

Акт номер 2
Година

2008

Условие

7 ТОМ II Д203
ПРОДАВАЧ - Валентин Генчев Генчев

Страни
КУПУВАЧ - Десислав Светославов Любомиров
Поземлен имот, п. и. земя за земеделско ползване по 4 а, ПЗР на ЗСПЗЗ, с. Горна Диканя,
ЕКАТТЕ 16208, общ. Радомир, в местността Турчинов дол, от 600 кв.м. по нот. акт, а по
Имот(вид,
скица 700 кв.м., който имот съставлява имот № 200. 13 - имот 13 от кадастрален район 200 по
адрес)
плана на новообразуваните имоти на с. Горна Диканя, ведно с едноетажна вилна сграда 36
кв.м. със статут на строеж по а. 16, ал. 1 пр на ЗУТ,

Служба по вписванията - Русе за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.
Книга

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ

Тип Акт

Законна ипотека

Акт Том

2

8

Акт номер

74

Година

2007
КРЕДИТОР - Десислав Светославов Любомиров
КРЕДИТОР - Любомира Петрова Мотова-любомирова

Страни
ДЛЪЖНИК - Христомир Ангелов Илиев
ДЛЪЖНИК - Десислава Емилова Занкова
Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, дв.място с пл. 1080 кв.м. /1170/, с.Кошов по ул.Райна Княгиня № 1а, УПИ
VII-502 кв.22, с.Кошов заедно с построена едноетажна сграда

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

Продажба

Акт Том

36

Акт номер

195

Година

2007
ПРОДАВАЧ - Десислав Светославов Любомиров
ПРОДАВАЧ - Любомира Петрова Мотова-любомирова

Страни
КУПУВАЧ - Христомир Ангелов Илиев
КУПУВАЧ - Десислава Емилова Занкова
Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, дв.място с пл. 1080 кв.м. в с.Кошов по ул.Райна Княгиня № 1а,
съставл.УПИ VIII-502 кв.22 ,заедно с постр.едноет.жил. сграда,

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

Тип Акт

Заличаване на законна ипотека

Акт Том

-1

Акт номер

-7409

Година

2007

Условие

залич. с вх.№ 86/12.06.2007 год.от Булбанк АД

Свързани
актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Законна ипотека, № от входящ рег.
2, Дата от входящ рег.27.12.2004, Двойно входящ номер:18939, Дата:27.12.2004г., Том:4,
Номер:194
КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД

Страни

Имот(вид,

ДЛЪЖНИК - Десислав Светославов Любомиров
ДЛЪЖНИК - Любомира Петрова Мотова-любомирова
Поземлен имот, апартамент №* на ет.* вх.* в бл.* бул.Цар Освободител 140 в гр.Русе с

9

адрес)

площ 115.20кв.м.,

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ

Тип Акт

Заличаване на договорна ипотека

Акт Том

-1

Акт номер

-10055

Година

2007

Условие

залич.с вх.№ 85/12.06.2007 год.от Уникредит Булбанк АД

Свързани
актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Договорна ипотека, № от входящ
рег. 67, Дата от входящ рег.22.03.2006, Двойно входящ номер:3361, Дата:22.03.2006г.,
Том:3, Номер:38
КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД

Страни

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Десислав Светославов Любомиров
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Любомира Петрова Мотова-любомирова

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апарт.№ * ет.* вх.* блок № * бул.Цар Освободител № 140 с площ 115,20
кв.м. изба № 15 с пл.7,80 кв.м.,

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

Продажба

Акт Том

23

Акт номер

124

Година

2007

Страни

ПРОДАВАЧ - Десислав Светославов Любомиров
ПРОДАВАЧ - Любомира Петрова Мотова-любомирова
КУПУВАЧ - Огнян Викторов Чивийски

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апартамент * в гр.Русе по бул.Цар Освободител 140 в жил. сграда бл.* с
площ 115.20кв.м.,

Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт

Договорна ипотека

Акт Том

3

Акт номер

38

Година

2006

10

Условие

отпуснатия кредит е в р-р 29000 лв.

Свързани
актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на договорна ипотека,
Двойно входящ номер:-10447, Дата:12.06.2007г., Том:-1, Номер:-10055
КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД

Страни

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Десислав Светославов Любомиров
ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК - Любомира Петрова Мотова-любомирова

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апарт.№ * ет.* вх.* блок № * бул. Цар Освободител № 140 с площ 115,20
кв.м. изба № 15 с пл.7,80 кв.м.,

Книга

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ

Тип Акт

Законна ипотека

Акт Том

4

Акт номер

194

Година

2004

Свързани
актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на законна ипотека,
Двойно входящ номер:-7725, Дата:12.06.2007г., Том:-1, Номер:-7409
КРЕДИТОР - ЕИК / БУЛСТАТ 121144460 БУЛБАНК АД

Страни

ДЛЪЖНИК - Десислав Светославов Любомиров
ДЛЪЖНИК - Любомира Петрова Мотова-любомирова

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апартамент №* на ет.* вх.* в бл.* бул.Цар Освободител 140 в гр.Русе с
площ 115.20кв.м.,

Книга

ВПИСВАНИЯ

Тип Акт

Договор за покупко-продажба

Акт Том

20

Акт номер

56

Година

2004
ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 000530632 ОБЩИНА РУСЕ

Страни

КУПУВАЧ - Любомира Петрова Мотова-любомирова
КУПУВАЧ - Десислав Светославов Любомиров

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апарт.№ * ет.* вх.* бл. № * кв.цюр бул.цар освободител № 140 с площ
115,20 кв.м.; изба № * от 7,80 кв.м.,

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

11

Тип Акт

Продажба

Акт Том

32

Акт номер

18

Година

2004
ПРОДАВАЧ - Атанас Стоилов Колев

Страни
КУПУВАЧ - Десислав Светославов Любомиров
Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, дв.м. от 1080кв.м.,/по нот.акт 1170/с.Кошов,УПИ VIII-502,кв.22,ул.Райна
Княгиня №1а,заедно с едноет.жил.сгр.,

Служба по вписванията - Трявна за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.
Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

Продажба

Акт Том

4

Акт номер 119
Година

2007
ПРОДАВАЧ - Десислав Светославов Любомиров

Страни

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апартамент №*,ет.*,вх.* на ул"Патриарх
Евтимий"№97,кв.Божковци,гр.Трявна със ЗП 64 кв.м,избено помещение №5 със ЗП 6.58 кв.м
и 1.110% ид.ч от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.,

Книга

ВПИСВАНИЯ

Тип Акт

Постановление за възлагане

Акт Том

1

Акт номер 142
Година

2007
СОБСТВЕНИК - Десислав Светославов Любомиров

Страни

Имот(вид,
адрес)

Поземлен имот, апартамент №*,ет.*,вх.* на ул"Патриарх
Евтимий"№97,кв.Божковци,гр.Трявна със ЗП 64 кв.м,избено помещение №5 със ЗП 6.58 кв.м
и 1.110% ид.ч от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.,
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Служба по вписванията - София за периода от 01.01.1992 г. до 20.09.2011 г.
Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.

Акт Том

89

Акт номер 133
Година

2011

№ от
описна
книга

19433 от 23/08/2011

Продавач - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
Продавач - ЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА
Страни
Купувач(Частна собственост) - АНГЕЛ ИЛИЕВ КИРЯКОВ
Купувач(Частна собственост) - ТАНЯ КОСТАДИНОВА КИРЯКОВА
Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, предназначение - Жилище, апартамент,
Имот(вид, парцел - 1, площ по док. - 102.800 кв. м., гр.София, местност - Манастирски ливади изток,
адрес)
Описание: апартамент; Мазе: 4; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 419236; , обл.
София - Столична, общ. Столична, гр.София, вх.*, ет.*, ап.*
Продавач - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
Продавач - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА
Страни
Купувач(Частна собственост) - АНГЕЛ ИЛИЕВ КИРЯКОВ
Купувач(Частна собственост) - ТАНЯ КОСТАДИНОВА КИРЯКОВА
Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 13.200 кв. м.,
Имот(вид, гр.София, местност - Манастирски ливади изток, Описание: подземно паркомясто 22; Тип на
адрес)
имота: Градски; Стара имотна партида: 419237; , обл. София-Столична, общ. Столична,
гр.София, ет.С
Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт

Учредяване на договорна ипотека

Акт Том

15

Акт номер 143
Година

2011

№ от
описна
книга

15392 от 04/07/2011

13

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831595828 ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ
Страни

Ипотекарен длъжник - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА
Ипотекарен длъжник - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 991 992, парцел - 12, площ по док. - 123.760 кв. м.,
Имот(вид, гр.София, ул - Димитър Атанасов, Описание: апартамент на 6 и 7 ниво; Мазе: 19; Стара
адрес)
имотна партида: 263398; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София ул. Димитър
Атанасов, No:8А, ап.*
Книга

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ

Тип Акт

Учредяване на законна ипотека

Акт Том

4

Акт номер 87
Година

2011
Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 831595828 ЕМПОРИКИ БАНК-БЪЛГАРИЯ

Страни

Ипотекарен длъжник - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
Ипотекарен длъжник - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 991 992, парцел - 12, площ по док. - 123.760 кв. м.,
Имот(вид, гр.София, ул - Димитър Атанасов, Описание: апартамент на 6 и 7 ниво; Мазе: 19; Стара
адрес)
имотна партида: 263398; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София ул. Димитър
Атанасов, No:8А, ап.*
Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а.

Акт Том

71

Акт номер 125
Година

2011

№ от
описна
книга

15389 от 04/07/2011

Продавач - НИНА КОНСТАНТИНОВА СИМЕОНОВА
Продавач - СТАНИМИР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
Страни
Купувач(Частна собственост) - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА
Купувач(Частна собственост) - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
Имот(вид, Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 991 992, парцел - 12, площ по док. - 123.760 кв. м.,
гр.София, ул - Димитър Атанасов, Описание: апартамент на 6 и 7 ниво; Мазе: 19; Стара
адрес)
имотна партида: 263398; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София ул. Димитър

14

Атанасов, No:8А, ап.*
Книга

ЗАЛИЧАВАНИЯ

Тип Акт

МОЛБА ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА

Акт Том

022

Акт номер 178
Година

2008

Свързани
актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:учредяване на договорна ипотека,
№ от входящ рег. 524638, Дата от входящ рег.16.02.2007, Двойно входящ номер:6837,
Дата:16.02.2007г., Том:005, Номер:176
КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС

Страни

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 13.200 кв.м.,
Имот(вид,
гр.София, Описание: подземно паркомясто 22; Тип на имота: Градски; Стара имотна
адрес)
партида: 419237; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, ет.С
КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС
Страни

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 102.800 кв.м.,
Имот(вид,
гр.София, Описание: апартамент; Мазе: 4; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида:
адрес)
419236; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, вх.*, ет.*, ап.*
Книга

ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ

Тип Акт

УЧРЕДЯВАНЕ НА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА

Акт Том

005

Акт номер 176
Година

2007

Условие

Стойността е равна на 56968 евро

№ от
описна
книга

3995 от 16/02/2007

Свързани
актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:молба за заличаване на договорна
ипотека, № от входящ рег. 669504, Дата от входящ рег.19.06.2008, Двойно входящ
номер:44170, Дата:19.06.2008г., Том:022, Номер:178
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КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС
Страни

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 13.200 кв.м.,
Имот(вид,
гр.София, Описание: подземно паркомясто 22; Тип на имота: Градски; Стара имотна
адрес)
партида: 419237; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, ет.С
КРЕДИТОДАТЕЛ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС
Страни

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 102.800 кв.м.,
Имот(вид,
гр.София, Описание: апартамент; Мазе: 4; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида:
адрес)
419236; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, вх.*, ет.*, ап.*
Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ

Тип Акт

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Акт Том

015

Акт номер 130
Година

2007

№ от
описна
книга

3994 от 16/02/2007

ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС
Страни

КУПУВАЧ - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
КУПУВАЧ - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 13.200 кв.м.,
Имот(вид,
гр.София, Описание: подземно паркомясто 22; Тип на имота: Градски; Стара имотна
адрес)
партида: 419237; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, ет.С
ПРОДАВАЧ - ЕИК / БУЛСТАТ 121091246 АСПЕКТИ ПЛЮС
Страни

КУПУВАЧ - ДЕСИСЛАВ СВЕТОСЛАВОВ ЛЮБОМИРОВ
КУПУВАЧ - ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА МОТОВА-ЛЮБОМИРОВА

Самостоятелен обект в сграда, пл.No - 314 315 316, парцел - 1, площ по док. - 102.800 кв.м.,
Имот(вид,
гр.София, Описание: апартамент; Мазе: 4; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида:
адрес)
419236; , обл. София-Столична, общ. Столична, гр.София, вх.А, ет.2, ап.6

3. ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ/ НАКАЗАНИЯ
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Съдия Любомиров няма наложени дисциплинарни наказания за периодите, в които са
извършвани атестации.
Поощряван е с ДМС и с отличие “служебна благодарност и грамота” и парична награда в
размер на основното месечно възнаграждение от ВСС.
4. УЧАСТИЕ В НПО
Член на Съюза на съдиите в България.
5. ДРУГИ
Избран за член на Епархийския съвет при Русенската митрополия.
Преподавателска дейност в РУ „Ангел Кънчев”.
На 27.09.2011 г. БИПИ изпрати на съдия Любомиров проект на изготвения профил. Съдия
Любомиров се свърза с БИПИ, като в допълнение на вече събраната информация, предостави
на организацията копие на Становището от Комисия „Професионална етика и превенция на
корупцията” към ВСС.
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