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                                                                                                  Приложение към чл. 12, т. 2 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ЛЮДМИЛА МИРОСЛАВОВА МАРКОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД,МЛ.ЮРИСКОНСУЛТ 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и данни за кредитора); 
                                                                             НЯМАМ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по 

служба решения: 
                                                                             НЯМАМ 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по 

списъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси: 
                                                                             НЕ 

 
Дата:  08.02.2010 г.    

                                                                                             Декларатор:………………… 

 

 

 

  

              Д Е К Л А Р А Ц И Я                                 

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният  Иван Александров Гавалюгов 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Кмет на Община Ботевград 

(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): 
                      Атлантис Нет ООД – 25% ,Атлантис трейдинг ООД - 50% 

                      Балкан истейтс консулт ООД – 25%,     „Топ ТВ груп” ООД – 12,5 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност. 
                      ЕТ „Атлантис сървисис – Иван Гавалюгов” – текстообработка и копирни услуги 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
                      Атлантис Нет ООД – управител ,         Атлантис трейдинг ООД - управител 

                      Балкан истейтс консулт  РД ООД –  управител,   Атлантис  СОТ - управител 

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): 
                      Атлантис Нет ООД,       Атлантис трейдинг ООД , 

                      Балкан истейтс консулт  РД  ООД,        „Топ ТВ груп” ООД  

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на 

дейност): 
                      ЕТ „Атлантис сървисис – Иван Гавалюгов” – копирни дейности и услуги 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
                      Атлантис Нет ООД – управител ,         Атлантис трейдинг ООД – управител                  

                      Атлантис  СОТ - управител                      Балкан истейтс консулт  РД  ООД,  

                      Баскетболен клуб „ Балкан” – член на Управителен съвет 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора)                                                              

нямам 

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: 01.11.2011 г. 

Декларатор:…………… 



 
 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният  Борис Богданов Борисов 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                       заместник кмет на община Ботевград       
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                     НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата: 14.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният   Цветелин Николов Цветков 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                        община Ботевград -  заместник кмет      
 
(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): 
„Пътно поддържане – Ботевград”  ЕООД 

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: 
Да - управител 

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): 
„Пътно поддържане – Ботевград”  ЕООД  - управител 

           

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: 
                                                                                 

 „Пътно поддържане – Ботевград”  ЕООД  - управител 
 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                    НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата: 18.12.2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният   Румен Велев Христов 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                    Заместник-кмет на Община Ботевград          
 
(изписва се институцията и заеманата длъжност)   
 

                                                ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Към датата на  назначаването ми на длъжността: 
- съм едноличен собственик на капитала на „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ” ЕООД 

- не развивам дейност като едноличен търговец 

- съм управител на „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ” ЕООД 

- съм управител на „МАУТИН МОУШЪН” ЕООД 

- съм управител на  Сдружение нестопанска цел з обществено полезна дейност „Прераждане”.На    

   13.11.2015 г. съм подал заявление за освобождаването ми от длъжността и прекратяване на членството           

   ми в Сдружението.                 

- съм член на Сдружение нестопанска цел за обществено полезна дейност „Топлина и възможност”. 

   На 13.11.2015.г.съм подал заявление за прекратяване членството ми в Сдружението. 

                

                                                                                                                                                                                                    

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): 
- съм едноличен собственик на капитала на „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ” ЕООД 

- не съм развивал дейност като едноличен търговец 

- съм управител на „ЛИАН КОНСУЛТ СЪРВИСИС” ЕООД.На 16.11.2015 г. това обстоятелство е заличено. 

- съм управител на „ИНТЕРПРОКОНСУЛТ” ЕООД 

- съм управител на „МАУТИН МОУШЪН” ЕООД 

              - съм управител на  Сдружение нестопанска цел з обществено полезна дейност „Прераждане”. 

           - съм член на Сдружение нестопанска цел за обществено полезна дейност „Топлина и възможност”. 

  
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други   

лица, на стойност над 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и   

данни за кредитора) 
- 15 000 лв. – потребителски кредит от Банка ДСК ЕАД 

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:  17.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 

 
 
 



 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният Веселин Иванов Драганов    
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

кмет на с. Трудовец 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                        НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  08.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният Цветослав Николов Борисов 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

кмет на с.Радотина 
 
(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): 
ЕТ „НЮЦ” 

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 
не съм развивал 

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
нямам 

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): 
          ЕТ „НЮЦ” – закрита на 23.11.2015 г. 

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и 

предметът на дейност): 
не съм развивал 

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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                         НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  09.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният  Георги Мишев Георгиев    
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

кмет на с Новачене 
 
(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 съм управител или член 

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 развивам 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически 

лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
не съм управител или член 

  
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              6 000 лв. потребителски кредит в „Експресбанк” 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
Нямам такива 

5. 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: 
Нямам такъв 

 

 
 
Дата:  09.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният   Методи Илиев Драганов 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

кмет на с.Скравена 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                        НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  09.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната  Ангелина Петкова Григорова   
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                                                       кмет на с. Гурково 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              8 000 лв. – ЦКБ  АД 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:   09.12.2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният Даниел Костадинов Дилов    
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                                                   кмет на с.Литаково 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  09.12. .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 
 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният  Марин Цветков Бончовски    
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                                              кмет на с.Врачеш 
 
(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): 
Фирма „Вилмар Перфект” ЕООД 

Фирма „Вилмар” ЕООД 
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: 
Председател на СЛР „Сокол” Ботевград – сдружение с нестопанска цел 

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): 
           

Фирма „Вилмар Перфект” ЕООД 

Фирма „Вилмар” ЕООД 
 

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: 
Председател на сдружение на ловците и риболовците „Сокол”- Ботевград – сдружение с нестопанска цел 

  
3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                         НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:   10.12.2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 



 
 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Йонка Иванова Йотова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Кметски наместник  

(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 5 000 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: 15.11.2011 г. 

Декларатор:………………… 



 
 

 
 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Валентина Вичева Георгиева 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Община Ботевград главен експерт „кадастър и регулация” 

(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 5 000 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: 01.09.2011 г. 



Декларатор:………………… 

 
 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Ивета Добрева Цакова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Главен инспектор отдел МДТ 

(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 5 000 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:15.07.2011                                                                                  Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Цанка Георгиева Шахова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Младши Инспектор  

(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 5 000 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: 15.07.2011 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Мария Милчева Христова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Младши юрисконсулт 

(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 5 000 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: 15.06.2011 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОППБ  “БОЖЕНИШКИ УРВИЧ” 

(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 5 000 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: 15.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  КРАСИМИРА ЛЕВИДЖОВА ЧЕНКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД – МЛАДШИ ИНСПЕКТОР „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
„ОББ” АД 

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 : 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ВЕСЕЛКА ТРИФОНОВА НИКОЛОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „АОКП” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
„ОББ” АД 

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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:…………… 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ГЕНКА ПЕТКОВА ВЪЛЧИНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ, ГРАДОУСТРОЙСТВО, АРХИТЕКТУРА И ПОДЗЕМЕН 

КАДАСТЪР” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
УНИКРЕДИТ - БУЛБАНК 

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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „АО” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ТАНЯ ЦВЕТАНОВА НАКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ ЗЛАНКОВ 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КВ, ИК, НС и ИНФРАСТРУКТУРА” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 необходимо): 
НЕ 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 

Дата: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ПЕНКА ЛЮБЕНОВА ТРЕНДАФИЛОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ и УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

(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): 
ЕТ”СОСТВЕНИК” – ПОКУПКА И СТРОЕЖ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО – 

ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН 

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с 

нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 
ЕТ”СОБСТВЕНИК – ПЕНКА ТРЕНДАФИЛОВА” – СПРЯНА ДЕЙНОСТТА 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5 000 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: 16.01.2009 г                                                                             Декларатор: 

 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : РОСИЦА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ТРЗ и ЛС” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
ОББ 

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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ВАСИЛ ТОМОВ ВЕЛЕВ 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КВ. ИК, РД и БКС” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:… 

         

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА МИХАЙЛОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „КОГ” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЦЕЦА ПЕТРОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г                                                                               Декларатор:................................ 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ДАНИЕЛА ИВКОВА МОЙКИНСКА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ЕСГРАОН” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЗАХАРИНКА ТАСКОВА НИНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 необходимо): 
НЕ 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 

Дата: 16.01.2009 г. 

Декларатор:……………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЦВЕТАНКА ЛАЗАРОВА ВЕЛЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : МАРИАНА ЙОРДАНОВА МАРЧОВСКА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА БОЖКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
РАЙФАЙЗЕН БАНК 

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:………………… 

 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : РУМЯНА ВАСИЛЕВА ЗАПОРОЖАНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СОБСТВЕНОСТ” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА МАЛКОЧЕВА - ТОДОРОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СД и ЖН” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:… 



 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЛИЛЯНА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОбФТТТ” 

(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 5 000 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: 16.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ПЕТЯ ЦВЕТКОВА ИВАНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ГРАФИЧНО ОФОРМЯНЕ” 

(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 5 000 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: 17.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЙОНЕТКА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „БЛАГОУСТРОЙСТВО” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
АЛФА БАНК 

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:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ БОЖИЛОВ 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ОБЩЕСТВЕН РЕД” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 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:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : РАДОСЛАВ МЕТОДИЕВ ХРИСТОВ 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНОСИТЕ” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 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:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЙОРДАНКА АТАНАСОВА МАРИНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕТНОСИТЕ” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 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:………………… 

 

 



 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : АНЕТА САВОВА НЕЙКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „ПРОТОКОЛ И Р-Я ОбС” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 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:………………… 

 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА АРБОВА - КОСТАДИНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

(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 5 000 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:………………… 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ВИКТОРИЯ МАРИНОВА ФИЛИПОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЮРИСТКОНСУЛТ 

(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 5 000 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: 20.01.2009 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЕКОЛОГИЯ,СЕЛСКО – ГОРСКО СТОПАНСТВО” 

(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 5 000 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: 20.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ” 

(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: 
СПОРТНО ДРУЖЕСТВО „БАЛКАН” БОТЕВГРАД 

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 5 000 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: 20.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЕООС” 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
СОШИЕТ ДЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕС БАНК 

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: 20.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА ДОЙЧЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 

(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 5 000 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: 23.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ПЕТЯ ВЕСЕЛИНОВА МИКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „ЗДРАВЕЦ” – с.ЛИТАКОВО 

(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 5 000 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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ДОНКА ЦВЕТАНОВА СТАМЕНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „ЗДРАВЕЦ” – с.ТРУДОВЕЦ 

(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 5 000 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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : МИЛЕНА ЦОЛОВА МАРИНОВА - НИКОЛОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ОДЗ „КОКИЧЕ” – гр.БОТЕВГРАД 

(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 5 000 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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : НАДКА АСЕНОВА БОНОВСКА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „ДЕТЕЛИНА” – с.ВРАЧЕШ 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
„ОББ” АД 

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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : Красимира Йоданова Икова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” – гр.БОТЕВГРАД 

(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): 
ЕТ „Красимира Икова – Илинко Иков” ЕИК: 110503684 

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 

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 развивам дейност 

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 5 000 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: .08.01.2014 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ТАШКА ЙОТОВА ДИКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ” – гр.БОТЕВГРАД 

(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 5 000 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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЦАНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „СИНЧЕЦ” – гр.БОТЕВГРАД 

(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 5 000 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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :   ГИНКА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ЦДГ „ЗОРА” – с.НОВАЧЕНЕ 

(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: 
Член на ЧЗК „Изгрев” с.Новачене 

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: 
Член на ЧЗК „Изгрев” с.Новачене 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на 

стойност над 5 000 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: 06.01.2014 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЛАЗАРИНКА ЛАЗАРОВА БАНОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ЗАВЕЖДАЩ ДЕТСКА ЯСЛА № 1 – гр.БОТЕВГРАД 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
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 необходимо): 
НЕ 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 

Дата: 27.01.2009 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ДИРЕКТОР НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА” – с.СКРАВЕНА 

(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 5 000 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: 27.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА ЦОНКОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
КМEТСКИ НАМЕСТНИК – с.ЕЛОВ ДОЛ 

(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 5 000 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: 29.01.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

      Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : МАРИНЕЛА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(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 5 000 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: 02.02.2009 г. 

Декларатор:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : ЙОРДАНКА ТОШКОВА ПЕТРОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНВЕСТИЦИИ” 

(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 5 000 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: 02.02.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) : АНЕЛИЯ СВЕТЛОЗАРОВА БОЖИЛОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ФИНАНСИ” 

(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 5 000 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: 05.03.2009 г. 

Декларатор:……………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  СОНЯ МИНЧЕВА ХРИСТОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, МЛАДШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ 

(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 5 000 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: 11.01.2010 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ВЕНЕТА ЛАКОВА МИТОВА 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ЕСГРАОН” 

(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 5 000 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: 01.07.2009 г. 

Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Кирил Стаменов Киров 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
гл. експерт УНЛКИ 

(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 5 000 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: 21.02.2012 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Стефка Иванова Иванова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
старши счетоводител 

(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 5 000 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: 01.03.2012 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Светлана Василева Кирилова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
гл. специалист ТДУ 

(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 5 000 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: 15.10.2009 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я   

 по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Веса Петрова Маркова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
 ДДЛРГ „Надежда” с. Гурково  

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
Да – ДСК – 9400 лв. 

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: 30.03.2012 г.                                                                                   Декларатор:………………… 



 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Цонка Димитрова Докова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
 Дом за стари хора д-р Адриан Атанасов  

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
ДА – ОББ – 20000 лв. 

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: 30.03.2012 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 

 



Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Кристалина Панчева Танева 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
 проект „И аз имам семейство”  

(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 5 000 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: 28.05.2012 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Марина Мирославова Райкова 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
 Испектор „МДТ”  

(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 5 000 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: 01.08.2012 г.                                                                                   Декларатор:………………… 

 



 

 

 

Приложение към чл. 12, т. 2 

              Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  Гергана Георгиева Стоева 

(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
 Счетоводител  

(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 5 000 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: 06.08.2012 г.                                                                                   Декларатор:………… 

 



 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                  Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  МАЛИНКА ЗАХАРИЕВА КОЦЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД,ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ В СЧЕТОВОДСТВО 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             7000 лв.,теглени от ОББ Ботевград 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. 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: 
                                                                             НЕ 

 
Дата:  01.02.2010 г. 

                                                                           Декларатор:……………… 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

                                                                                                 

 

 

                                                                                                                           Приложение към чл. 12,т. 

2 

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  МАРГАРИТА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД,ЦДГ”ЗВЪНЧЕ”-ДИРЕКТОР 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                БУЛБАНК-Потребителски 10000 лв.                                                              
4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 
5. 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: 
                                                                             НЕ 

 
Дата: 15.11.2010 г. 

                                                                            Декларатор:………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                              Приложение към чл. 12, т. 2    

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА КОЦЕВА 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ДИРЕКТОР 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             НЕ 
4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 
5. 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: 
                                                                             НЕ 
 
Дата:  11.11.2010 г. 
                                                                           Декларатор:………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                  

                                                                                             Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

         Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  МИЛЧО НИКОЛОВ ИЛЧЕВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
Директор – Регионално депо за отпадъци 

(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. 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: 
                                                                             НЕ 

 
Дата:  24.01.2011 г. 

                                                                           Декларатор:………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

                                                                                        

 

                                                                                                                     Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният :  ИВО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД – ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ „АСУ” 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по сисъла на § 1, т.1 

от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси: 
                                                                             НЕ 

 
Дата:   14.02.2011 г. 

                                                                          Декларатор:………………… 

 

 
 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     

                                                                                                Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЛЕВ 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
КМЕТСКИ НАМЕСТНИК – с.БОЖЕНИЦА 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. 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: 
                                                                             НЕ 

 
Дата:   03.10.2012 г. 

                                                                          Декларатор:………………… 

 

 

 
 
 

 
 

  
 



 

 

 

                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаният (ната) :  МАРИЯ ВЕСКОВА ПЕТКОВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
ОБЩИНА БОТЕВГРАД – СТ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. 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: 
                                                                             НЕ 

 

Дата:  01.04.2010 г. 

                                                                           Декларатор:………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             



                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                            Приложение към чл. 12, т. 2 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаната : ИЛИЯНА ИВАНОВА АНДРЕЕВА 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

Инспектор местни данъци и такси 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                              
25 000 лв. Ипотека от Уни Кредит Булбанк 

 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. 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: 
                                                                             НЕ 

 
Дата:  11.03.2013 г. 

                                                                           Декларатор:………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 

 

                                      Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 
по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси 
 

Долуподписаният  :  Васил Радославов Наков 
(трите имена) 

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 
              Община Ботевград - Одитор 

 
(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): 
                                                    „СМАРТ” консулт - 2013 

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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и данни за кредитора); 
                                                                             НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по 

служба решения: 
                                                                             НЕ 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по 

списъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси: 
                                                                             НЕ 

 

Дата: 07.05.2013 г. 

 

                                                                             Декларатор: 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                           Приложение към чл. 12, т. 2 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси 
 

Долуподписаната :  Мариана Пелова Кулинска 
(трите имена) 
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): 
                                                                             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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                             НЕ 
4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
                                                                             НЕ 
5. 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: 
                                                                             НЕ 
 
Дата:   10.07.2013 г. 
                                                                           Декларатор:………………… 

                                                                                                    
                                                                                           
 

       
 



 
 

 
                                                                                           
 

 
                                                                                           Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Веселка Василева Колева 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

               Община Ботевград, ФСД и К, ст.счетоводител 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:   14.10.2013 г.                                                                                                                                                                                      
                                                                        Декларатор: 

 
  

 
 



 
 

 
 

 
                                                                                                    

                                                                                           Приложение към чл. 12, т. 2 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната  Ани Цанкова Арбова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                         Община Ботевград, инспектор МДТ 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 

задължение и данни за кредитора); 
Студентски кредит към Банка ДСК – 3000 лв. 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по 

служба решения: 
НЕ 

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по 

списъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси: 
НЕ 

 
Дата:   01.11.2013 г.                                                                                                                                                                                    
                                                                        Декларатор: 

  
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
                                                                                                                                                              
                                                                                           Приложение към чл. 12, т. 2 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната  Николета Йотова Иванова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

               Община Ботевград,  Главен експерт „Образование” 
 
(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: 
„Ботевградски вести” ЕООД 

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други 

лица, на стойност над 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:   27.11.2013 г.                                                                                                                                                                                    
                                                                        Декларатор: 

                                                              

 
 

 
 
 



                                                             
 

 

 

                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 

 

 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната         Вера Николаева Петкова    
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

гл.инспектор  КОГ 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                         НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  11.02 .2014 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                          Приложение към чл. 12, т. 2    
       
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Веселка Даниелова  Костадинова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                             Община Ботевград – ст.счетоводител            
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  02.04.2014 г.                                                                                                                                                                             
                                                                        Декларатор: 

 

 
 
 



                                                                                                    
                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Приложение към чл. 12, т. 2 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната  Ивелина Кръстева Диковска 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                           Детска градина  „Саранск”  -  директор  
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
Потребителски  -  ДСК 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата:  25.06.2013. г.                                                                                                                                                                             
                                                                        Декларатор: 

 
 



 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                      Приложение към чл. 12, т. 2 
 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Валя Цветанова Маринова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                                    ОДЗ „Иглика” - Директор 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
 

 
 
Дата: 07.10.2014 г.                                                                                                                                                                          
                                                                                                        Декларатор:                      

 

 
 



 
 

 
                                              
                                                                                                          

 

 

                                                                                                                        Приложение към чл. 12, т. 2 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният   Мирослав Кръстев Колев 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                               Гл.специалист  „Обществен ред” 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                         НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата: 08.10.2014 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 



 
 

 
 

 
                                                                                                                Приложение към чл. 12, т. 2 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Радка Петрова Николова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                   Кметски наместник в кметско наместничество с.Рашково           
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                        НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата: 03.11.2014                                                                                                                                                                    
                                                                        Декларатор: 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                Приложение към чл. 12, т. 2 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната Виолета Цанова Николова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                        Община Ботевград – инспектор МДТ      
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата: 07.11.2014 г.                                                                                                                                                                         
                                                                        Декларатор: 

 

 



 
 

 
 

 
 

                                                                                                                Приложение към чл. 12, т. 2 
 

 
 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаният Здравко Ясенов Николов 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                             Главен архитект , община  Ботевград 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
Дата: 18.05.2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 



 
 

 
                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната      Теодора Валериева Донкова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

гл.инспектор  МДТ 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                              НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 

 
 
Дата:  06.07 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 

 
 



 
 

                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 
 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Ивелина Руменова Василева 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

вътрешен одитор 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
                                                                        НЕ 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
 

 
 
 
Дата:  15.07 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 



 
 

 
                                                                                               Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 
 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Ирина Лазарова Григорова   
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

                                             ВИД   ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
35 000 лв. – потребителски кредит – Сибанк АД 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 
 

 
Дата:  14.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 

 
 



 
 

                                                                                              Приложение към чл. 12, т. 2 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната     Красимира Георгиева Димитрова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

кметски наместник с.Краево 
 
(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 

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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
нямам 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
нямам 

5. 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: 
НЕ 

 
 
 

 
Дата:   .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 
 

 
 



 
 

 
                                                                                                    Приложение към чл. 12, т. 2 

 

 
 

 

           Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по ЧА. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и    
разкриване на конфликт на интереси 
    
Долуподписаната   Адриана Пламенова Михайлова 
(трите имена) 
в качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

главен експерт  „Протокол” 
 
(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 5 000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за 

кредитора); 
Потребителски кредит  15 000 лв. към УниКредит  Булбанк 

4. Имам сключени договори със следните лица,които извършват дейности в 

области,свързани със вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми по служба решения: 
НЕ 

5. 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: 
НЕ 

 

 
 
 
Дата:  23.12 .2015 г.                                                                                                                                                                          
                                                                        Декларатор: 

 

 




























































































