7.8.2018, 8:53

P E ПУБЛ И КА БЪЛГАРИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №

гОд.

/
/Попълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПO ЧЛ. 35, AЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИHTEPECИ
Име:

Боряна

__F'вйчева

ЕГН:

Контролн0 числ0:

94468B4C

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МестОрабОта:

Окръжна прокуратура гр. Враца

ДлъжнОст:

съдебен администратор

КОд:
/ ПОпълва се служебн0/

Ста.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 8:53

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

боряна

ЕГН:

эРайчева

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:

Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Таблица №15

ном
Размер на дяловото участие

Дружество

no

ред
1.

1/2

"Стрийм" OOД

1.2. Съм управител или член на oprau на управление или контрол на тьрговски дружества,

Нямам нищо за деклариране..

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
no

Х

Таблица №16

X

Таблица № 17

Участие

Дружс:сгво

р€: ,EI

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
Н Г;;;гг

f10

н1:~ИменовЭниO на G €

П1.)@Дмет нгЭ ДейноСт

P3:?, S

Декларатор:
/noLLnuc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 З5 А1 Т2-2

7.8.2018, 8:53

Име на декларатора:

Боряна'

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГн:

Райчева

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
нямам нищо за декпариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Таблица № 18

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.

1/2

"Стрийм" OOД

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищo за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или нa кооперации:
~_.
(~r}

Х

Таблица № 19

X

Таблица №20

УЧаСтие

ДруЖf•(.'тво

реa.

нямам нищo за декпариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
no

Пpецмет на дe йнocт

наимвноCзS} r~иe на E i

f?'д
t.

Декларатор:
/noдnиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 8:53

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Боряна

ЕГн:

Райчева

V111. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
нямам нищо за деклариране.
no

Таблица №21

I1р4'Д;+iет н3 Д(;ft}вИрь1

ТИ''Е ИмЕ:г1к5 на лиL1СтО, C KOeTO £' (:КлЮ`iE.''н ДofGвU}'3гЭ

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Е"Ui.t

no
pг~ n

Q:.~'i rfаr, Ha дСiiнcзcТ на c:въp.iaниге i!ицa

Т:зи .:: и e=нг: на i,и:.{e n

~..
Дата: 15.5.2018

г.

Декларатор:
/noдnиc/

Ста.З-4/4

7.8.2018, 9:31

РЕПУ 6 ЛИКА БЪЛГ AP ИЯ
V

KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна
Вх. №

/
/Попълва се служебно/

год.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
Име:

Румяна

Денчовска

~
ЕГН:

Контролно число:

2CCD61E1

v1.0

/Попълва се автоматично/

МестОрабОта:

Окръжна Прокуратура - гр. Враца

ДЛЪЖнОСт:

Съдебен секретар

КОд:
/ Попълва се служебно/

Стп.1-1/4

ZPKONPI Dekl 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:31
ј

Име на декларатора:

Румяна

/собствено, бащино, фамилно/

Денчовска

ЕГН:

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

no

Х

Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
У, 2а

Таблица №15

''гЭ3гsе(3 на г1ЯГовОТо учйLтин,?

Дрj1ж(:с'Cio

1.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
no

Х

Таблица №16

X

Таблица № 17

уч<зстие

Дружсгтво

.£

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
k:
no

Преда:Агт мa д~йног..т

hiаименование нa Г 'i

р =;д
1,

Декларатор:

/nnnnuc/

Стп.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:31

Име на декларатора:

Румяна

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

ДенчОвска

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми ua длъжност:

no

таблица №18

нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Размер на дяловота участие

Дружествс

РР

2.2. Съм управител unu член на орган на управление unu контрол на търговски дружества,
нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел unu ua кооперации:
no

Х

таблица № 19

X

Таблица №20

YЧ'r.3Ci'ЛC?

Дj:ijlЖi?..",т EЗC;

1

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
ir';

no

Гi(JËf7,мE3'г на Дейност

НаиГменованинд на ЕТ

j.K`Л
S..

Декларатор:
/nofіnuc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:31

Име на декларатора:

Румяна

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Денчовска

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност,решения в кръга на неговите
правомощия ипи задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 21

Ниг.~
no

зитеа име:ња на лИцгто; с коеэто п c€smo;.,e:.э догСзсСзр з
Т;

Г1р+:'дмг'т €•эа дсГ::нв 3р:а

1ЭРЈ!
,€

1Х.ДЭанни за свързани лица,към дейноз:па на които лицето,заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

F? ои
no

0~:1lic?C" НгЭ ,!1E'.Й`I0C;i

ТкЭи'?'f? ИмЕЭ1-€ й ИЭ г'.Э l:и:„E?~'Ci

'1 is€B'f>рЗi7F1v1?'f 11Ицi7

pep
.(..
дата: 23.5.2018

г.

Декларатор:
lnnnnucl

Стп3-4/4

7.8.2018, 9:32

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРиЯ
KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кПконПи
Bx. №

Промяна

гОд.

/
/ПОпълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИHTEPECИ
Име:
ЕГН:

Контролно число:

3F37063B

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

таня

Нешева

~

Месторабота:

Окръжна прокуратура гр.Враца

Длъжност:

системен администратор

Код:
/ПОпълвасеслужебн0/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 З5 А1 т2-2

7.8.2018, 9:32

Име на декларатора:

Таня -

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Нешева

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или нa кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам ичастие в следните тьрговски дрижества:
no

Х

Таблица № 15

":ззгв:ар {.{гЭ ДЯ;€ рвото участие

д1Эуже'Ство

рс:

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,

Таблица №16

Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
.~ г;к..
no

Участис

Дружествс,

i..
Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no
ие,,,

таблица №17

Пiзадг•кгт на денЛнн7Гт

Њч:менование на [.Т

~

Декларатор:

/nonnuc/

Ста.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:32

Име на декларатора:

Таня

ЕГН:

Нешева

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

Х

Таблица № 18

Размер ны дяловспз участие

Друже::твг

рР;:;,
)..

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел ипи на кооперации:

Х

Таблица № 19

X

Таблица № 20

i :с:з 'чг
по

УЧгЭСт'ЛЕ?

Друж: С'тва

ред

1.
нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
H . ^а
no

7рЕ'дмСт на д@й tit;)СТ

Nаименг.lвaние на Е

P fl,
t

Декларатор:
/nnіlnur/

СтсЭ.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:32

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Таня

ЕГН:

Нешева

VIII. Договори с лица, които извършват дейност B области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 21

Пi.7ЭУ̀1

no

I Iг34дмет гi3 дсзi'авзрьj

т()итЕ' имС::ю н лицето, L кюС.то С CKiЭгC1цеH Д4;i'С)13UI7ё1

ред
~..

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
нямам нищо за деклариране.

Х

таблица №22

но ,~
no

ОблaГ,т Ha дейFЭf.)Ст на С:върззгЭ'Лтf? f:иi_;а

Т;JiЛ"г? uMeHa н лиг.;е'Го

це'
д
~.

Дата: 18.05.2018

г.

Декларатор:
/ппппиг /

Гтn

_а/а

7.8.2018, 9:33

РЕПУ 6 ЛИКА БЪЛГ AP ИЯ
V

КОМИСИЯ ЗА ПPOTИBOДEИCTBИE HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконПи

Промяна

вХ. №
/Попълва се служебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
2

no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т.

OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИHTEPECИ

Цеца

Име:

ЕГН:

Контролно число:

7F32EAF9

v1.0

/Попълва се автоматично/

Георгиева

~

МесторабОта:

Окръжна Пронуратура-Враца

Длъжност:

главен счетоводител

КОд:
/ Попълвасеслужебно/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:33

Име на декларатора:

Геаргиева

Цеца

/Собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контроп на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в Следните търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 15

Ном
no
ред

Размер на дяловото участие

Дружество

1.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищo за деклариране.

нa юридически лица C нестопанска цел ипи на кооперации:

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Ном
no

Дружество

Участие

ред
1.
Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
Ном
no

Наименование на ET

Предмет на дейност

ред
1.

Декларатор:
/n0Лnй(./

CTD. 2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:33

Име на декларатора:

Георгиева

Цеца

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:

Х

Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Таблица № 18

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.
2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,

Х

Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Таблица № 19

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
Нямам нищo за деклариране.

2.3 Развивам дейност като еднопичен търговец:

Таблица №20

Ном
no

Предмет на дейност

Наименование на ET

ред
1.

Декларатор:

/nnnnuc/

Crn.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:33

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Цеца

ЕГН:

Георгиева

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.
Ном
no
ред

Х

Таблица № 21

Предмет на договора

Трите имена на лицето, с което е сключен договора

1.

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на кoитo лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищo за деклариране.
Ном
no
ред

Х

Таблица № 22

Област на дейност на свързаните лица

Трите имена на лицето

1.
дата: 28.5.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:29

P E ПУБЛ И КА 6 ЪЛГАРИЯ
~

KOMИCИЯ ЗА ПPOTИBOДEИCTBИE HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
кПконПи

Промяна

Вх. №
/ПОпълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
ПO ЧЛ. 35, AЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Павлина

Марковска

ЕГН:

Контролно числ0:

С371618В

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МестОрабОта:

Окръжен следствен отдел - Враца

ДлъжнОст:

съдебен деловодител

Код:
/ ПОпълва се служебн0 /

Cтn_1-1 /4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:29

Име на декпаратора:

ЕГН:

Марковска

Павлина

/Собствено, бащино, фамилно/

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в Следните тьрговски дружества:
;..
no

ДрjfжЕ'.»"т13г;

Х

Таблица № 15

Рi3змi?р нгЭ дялf:)вДт0 уц8Сти!'

рД
1,

1.2. Съм управител или чпен на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за декпариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

no

Х

Таблица №16

X

Таблица № 17

Участие

Друже✓гво

13Е?,!1
~..

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

нiвименование на

1-.,..

i iргдмгт на дeйнгr.т

р -Д

Декларатор:
/noІІnИc/

CTD. 2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:29

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

1V1аркОвска

Павлина

ЕГН:

2. Дванадесет месеца лреди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:

Нямам нищо за декпариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
: го :.
no

Х

Таблица №18

Разме(: на дЯЛовбтИ учггСтиЕ'

/1ружествс

per
i..

2.2. Съм улравител или член на орган на улравление или контрол на търговски дружества,

Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цеп или нa коолерации:
no

Д(.,ужь:,.•твс;

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

Ччастие

~

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

i1pE•:дмСтна дЕ'йнггС.т

наиме'нг_1в4гние на ЕТ

€

Декларатор:
/no1[nИc/

Ста.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:29

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Павлина

ЕГН:

"
Ларковска

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична дпъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.
Ним
no

ТГ,ите имс Iа нa лиц;.~ти, с кИг'тo с а<лючен цсгсзв;зГ ј

Х

Таблица № 21

Гlрсдмет за цсговоNа

ГнРг

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Н©м
no

Оj7l1сЭСТ:' на дС?t-f>к:34т на с ързнwп: 1ЕИ:!i7

тsJИ,.ё' ЧнцlЕ1-!i на ЛИl.1L:гС"г

рс'д

Дата: 29.5.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:14

P E ПУБЛ И КА БЪЛГ AP ИЯ
V

KOMИCИЯ ЗА ПPOTИBOДEИCTBИE HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
Промяна
Вх. №
/ПОпълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
Име:

Даниела.

~ Филипова

ЕГН:

КОнтролн0 число:

1CD93C24

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МесторабОта:

Окръжен следствен отдел - Враца

ДЛЪЖНОСт:

Съдебен секретар

КОд:
/ПОпълва се служебн0 /

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2 2

7.8.2018, 9:14

Име на декларатора:

Даниела ,

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГн:

Филипова

VII. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контрол на тьрговски дружества,на юридически лица C нестопанска цеп или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Таблица № 15

Н ~§ i4`~
no

?:зз!:hеp на дя;:сзватсз учагти~=

Дружестг.3г;

1.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
no

Х

Таблица №16

Х

Таблица № 17

Участие

ДрЧже'ствс

р....: rsz
~

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

F1аим;енСlваниЕ! на ЕГ

fIjJE'F'1h1ET на дl°йнес.т

~~ i' Е

'fy

qq
i.

Декларатор:
/noLLnuc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:14

Име нa декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Филипова

Даниела

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:

;-i

4 i:.

Х

нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Таблица №18

t

no

?азмер на Д>ЭлOfiOтU ус.эсСтиЕ'

ДруЖе:гтво

рP.,!~

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,

Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
no
л
г.~-:

Х

таблица № 19

Х

таблица №20

Учтзстисг

Др}тж:аг::гва

ј'.

нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
i•~ ~г Ë ~~
no

.. .

Л[)одмет на дl
йн 'L'Ст

Наимог•эс?вьжие fkf Е

[nед
t.

ДекларатОр:
/nбдnиc/

СТр.2-3/4

ZPKONPI Dekl 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:14

Име на декларатора:

Даниела

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГн:

,_ _ _ _. Филипова

V111. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Х

Нямам нищо за деклариране.

таблица № 21

нсзм
no

Трите имеаlь} на 11'ЛИ,.'тИ, с ксзета с скlзючен догвв зр г

Гlрецт.;ет ; ►а дотоиоргi

~

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Х

Нямам нищо за деклариране.

таблица №22

Ном
no
Г,г? Д

ОFг~ rт Ha дей iacт на r:въpaаi*1те lица

Тlзитте иn•,i.=iй на rиiе'ro

Дата:

29.5.2018

г.

Декларатор:

/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:20

РЕПУБЛИКА 6 ЪЛГАРИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

Bx. №
/ПОпълва се служебн0/

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИHTEPECИ
Име:

Маргарита

Върбанова

ЕГН:

Контролно число:

F7D6FCA6

v1.0

/ Попълва се автОматичн0/

Месторабота:

Следствен отдел при Окръжна прокуратура - гр.Враца

Длъжност:

Съдебен деловодител

КОд:
/ ПОпълвасеслужебн0/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:20

Име на декларатора:

Маргарита

/собствено, бащино, фамилно/

ГН:
[

Върбанова

VII. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контрол на тьрговски дружества,на юридически лица с нестопанска цел ипи на кооперации,както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 15

1>il: _

no

,.1г~зf 4« Yl ~ri дя1г овот~i уC:'yE~'~т'~/!

Дружеспо

pep
1.
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

no

j],ружество

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Уч<гс.тие

:1..
1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:

Нямам нищо за деклариране.

s-:€зм
no

'Эред~гет на дейност

1-Эгіи:менов~зние на [Т

pc.Д

~
.~.,

Декларатор:
/noдnиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:20

Име на декларатора:

ЕГн:

Вьрбанова

Маргарита

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните търговски дружества:
no

Х

нямам нищо за деклариране.

Таблица № 18

змLE? на дялОвото учсС.тиЕ_'

дружнствС)

рP..д

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
по

,('дружвi::;'в<;

Х

Таблица № 19

Х

Таблица № 20

Учгь~сгиL.

р"А
:~..
нямам нищо за декпариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
i" г2 пу
no

Пр@цгггё:т на дейносг

Њимe зra зa.~ие на Е-

Сзед
t.

Декларатор:
/noLіnuc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:20

Име на декларатора:

ЕГн:

Върбанова

Маргарита

/собствено, бащино, фамилно/

VIII. Договори с пица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност,решения B кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

таблица № 21

Ним
no

I I(3С'дt.'iC? !'iг9 дС1' оворз

т(3Ите ИмЕњ1 нк лиЦё'т(Э, с к0(."С7 (: Скг1ºgчЕ'н дg1'С?вИрё1

рРд
~..

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична дпъжност, имa частен интерес:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

Нun°t
По

r
,> ИR•"ii.iiк
> v lixi f':И1.;6.'i`..t
~~;JИ"'^

ОЕ1лёЭГ;т на дийЕк:гСт нгЭ с:въ;гзза~i итг~ F1'ii.:;a

рсд
.t .

Дата: 29.5.2018

г.

Декларатор:
/подп ис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:21

РЕПУБЛИКА БЪЛГ AP ИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA KOPYПЦИЯTA И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДО6ИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №
/ПОпълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT 3АКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

ЕГН:

Контролно число:

384B415A

v1.0

/Попълва се автОматичн0/

Маргаритка

i Димитрова

i

Месторабота:

Окръжна прокуратура-Враца

ДЛЪЖНОСт:

Служител no сигурноспа на информацията

Код:
/ПОпълва се служебн0/

CTD. 1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:21

Име на декларатора:

ЕГН:

Димитрова

Маргаритка

/собствено, бащино, фамилно/

V11. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контроп на тьрговски дружества, на юридически пица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
(-: (=іvп
no

Х

Таблица № 15

?•азглер њэ Епялов£это уч&:тие

ДружесІІю

1.2. Съм управител или чпен на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
no
~.F.~х
~S...

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Участие

Дружеств£з

~

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

'1редмгт на дейнест

иN енование на Е:'

pєд
а

Декларатор:

/nonnuc/

СТр.2-2/4

ZPKONPI Dekl З5 А1 т2-2

7.8.2018, 9:21

Име на декларатора:

Маргаритка r

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

димитрОва

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните Эърговски дружества:

Х

Нямам нищо за деклариране.

Таблица № 18

'"º
no

?азмЕ?р на дяг:ИвотИ 1(чаСТи@

ДруЖе^вL)

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
Нсзм
Д(аужfг f.тво
n1.1

Х

Таблица № 19

X

таблица № 20

i1чгЭСтиЕ?

цЕ"д

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:

Нямам нищо за деклариране.

I : ом

no

П:JЕгцлл 3т ю дЕйнс:ст

Hаиmенneaниf. na Е-

I•~к~,~ ~.
~.

Декларатор:
/nбл nиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dekl з5 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:21

Име на декларатора:

ЕГН:

Димитрова

Маргаритка

/Собствено, бащино, фамилно/

V111. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица №21

Нсз;,
no

Tpure иibiE iк1 на Flиц@7U, C коЕ'rU £? СКЛ:4i?Е'н доf оlЭ0{!i1

I1рEiyмE?т на J.1U1'С3вОрь1

1Х. Данни за свързани лица,към дейноспа на кoитo лицето,заемащо висша публична длъжност,имa частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

ho>-,
no

Обrаcт ньз деглчост нгз t'в'н,рЭгзЕ1и"Е'т;и:.;а

Towe им~,~на на ли:.:.Егс:,

дата: 21.5.2018

г.

Декларатор:
/поппис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:00

РЕПУБЛИКА БЪЛГ AP ИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA KOPYПЦИЯTA И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

/
/ПОпълва се служебн0/

Вх. №

гОд.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA KOPYПЦИЯTA И ЗА
ОТНЕМАНЕ HA HEЗAKOHHO ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
Име:

ЕГН:

КОнтролн0 числ0:

484564CA

v1.0

/Пonълвaceaвтoмaтичнo/

Ваня

Сиракова

г
ь

МестОработа:

Окръжна прокуратура Враца

дЛЪЖHOCT:

прокурорски помощник

КОд:
/ ПОпълвасеслужебн0/

Стп.1-1/4

ZPKONPI Dek1 З5 А1 т2-2

7.8.2018, 9:00

Име на декларатора:

Ваня

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГн:

Сиракова

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически пица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:

no

Х

нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
;.< >;,п

Таблица № 15

,.~.. згл;.'Р наДягьовото участи;:?

,е'I~7Y>({Е?сТ[io

R(:.г.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или нa кооперации:

Х

Таблица №16

Х

Таблица № 17

^ lS г ;~}

no

ц=•Еастие

дРцжество

,
нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

'1lзедп•,гт нa двйност

f-1;зименованлЕ на Е:"

pc ,cl

1,

Декларатор:
/noLLnИС/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:00

Име на декларатора:

Ваня

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Сиракова

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:
2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 18

Е'азг,пер на дяловото уьастие

Друже;;твс

pen

2.2. Съм управител unu член на орган на управление unu контрол на тьрговски дружества,
нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел unu ua кооперации:
no

Х

Таблица №19

Х

Таблица № 20

Уч;:зстие

ДЕ.гуж :с;тво

pf'д
~..
нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
, ',?,w,
no

Сlредмгт на дейност

Наименг,эвание Ha F-

Е,эсС l
I.

Декларатор:
/пoдпиc/

Стр.2-З/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:00

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Ваня

ЕГн:

Сиракова

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в обпасти,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
нямам нищо за деклариране.

Х

таблица №21

Nora
no

'рите имс:iы Э•i4 пицето, с ко,:тс,с скл:свчен дотс)из}эа

пr}eг;мe^ на дtэ€:эвaрл

P -,q
~

1Х.Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицeтo, заемащо висша публична дпъжност, имa частен интерес:
нямам нищо за декпариране.

Х

Таблица №22

FttlN'
no

0б•":~ЭСт нга дf?Ë-1N(:)СГ iii3 i::i3"i,рзачИТЕ? ;ЭИ!.€,а

7 s7И'':'4' и~•!Е?иF. на Л:Иi.';@TCF

Ред
з

Дата: 30.05.2018

Г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:19

P E ПУБЛ И КА БЪЛГАРИЯ
~

KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кПконПи

Промяна

Вх. №
/Попълва се служебно/

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Калин

, николов

ЕГН:

КонтрОлно число:

Е4СЕ2794

v1.0

/Попълва се автоматично/

МестОрабОта:

Окръжна прокуратура Враца

ДлъжнОст:

Системен администратор

КОд:
/Пonълвacecлyжeбнo/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:19

Име на декларатора:

ЕГН:

Николов

Калин

/собствено, бащино, фамилно/

VII. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
no
r~11

Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 15

?:ззмр надяг:овото уч~зг~--ие

Дружество

/~

pi•F-':

.i.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
1w. о= <<
no
pF; д

/lружес;
~ вй

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

YчiЭCTИE'

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

Х

Нямам нищо за декпариране.

"lредп•,ет на дейнсг.т

F{аименоввние н,з 1•:

р~дД

1,

Декларатор:
/noLLnuc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:19

Име на декларатора:

ЕГн:

зНиколов

Калин

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми нa длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

Х

Таблица № 18

Рar?мер на дялсз€.>ото yf•+астив

дрy}ке:тв£)

цв: :
,

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
. rro

,нхЕ.,ужгг тве;

Х

Таблица №19

Х

Таблица № 20

УЧгЭс'гИЕ'

Pсд

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
no

Предмет на дейн(':Ст

наимеыпвжиг•;. ua ET

;.,

Декларатор:
/noдnиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:19

Име нa декларатора:

ЕГн:

Николов

Калин '

/собствено, бащино, фамилно/

VIII. Доз-овори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична дпъжност,решения B кръга на неговите
правомощия или задъпжения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 21

но;,•~
no

Трите име.€а Ha пИц~то,с кo;_тc;

ГгрндМет к'r3 дягоззора

аиз,сзчеН Даг;звзра

",°.7,

~..

1Х. Данни за свързани лица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична дпъжност,има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

Е:г:з~г~
no

т;7итг' имЕ?нг. на

Област 1з 'r.3,!lеtiн€зСт на {:ЕЗ'зч(}за€ги"ё: t'€И€Ja

лигJ;(?"€Сз

pep
I.

Дата: 25.5.2018

г.

Декларатор:
/пбдпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:23

РЕПУ 6 ЛИКА 6 ЪЛГАРИЯ
V

KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

Вх. №
/ПОпълва се служебн0/

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДО6ИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
Име:

Миглена

Нинова

ЕГН:

Контролно число:

9AC35BEC

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

Месторабота:

ОСлО при OП-Враца

ДЛЪЖноСт:

Съдебен деловодител

КОд:
/ Попълвасеслужебн0/

CTn.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:23

Име на декларатора:

Миглена

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Нинова

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управпение ипи контроп на тьрговски дружества, на юридически пица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Х

Таблица № 15

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищo за деклариране.

на юридически пица C нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
Нямам нищo за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

HoM
no

Наименование на ET

Предмет на дейност

ред
1.

Декларатор:

/nonnuc/

Ста.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:23

Име на декпаратора:

ЕГН:

Нинова

Миглена

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Таблица №18

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.
2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
нямам нищo за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

нoм
no

Участие

Дружество

ред
1.
нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:

Ном
no

ред
1.

Предмет нa дейност

наименование на ET

-

.

Декларатор:
/noдnиc/

Стр.2-3/4

Z P KO N P I_ D e k I_З 5_А 1_т 2- 2

7.8.2018, 9:23

Име на декларатора:

Миглена •

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГн:

Нинова

V111. Договори с лица, които извършват дейност в обпасти, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична дпъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:

Х

Нямам нищо за деклариране.

Таблица №21

ном
no

Предмет на договора

трите имена на лицето, с което е сключен договора

ред
1.

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:

Х

нямам нищo за декпариране.

таблица №22

Hoм
no

Област на дейност на свързаните лица

Трите имена на лицето

ред
1.
Дата:

4.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:01

P E ПУБЛ И КА БЪЛГ AP ИЯ
V

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконПи
Вх. №

Промяна

/
/Попълва се служебн0/

гОд.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПO ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Гинче

Котова

ЕГН:

Контролно число:

ЗОА2В2ВЕ

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МесторабОта:

Окръжна прокуратура, град Враца

ДлъжнОст:

съдебен деловодител

КОд:
/ ПОпълвасеслужебно/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 Al 2-2

7.8.2018, 9:01

Име на декларатОра:

Гинче'

/сОбствен0, бащин0, фамилн0/

ЕГн:

1{отОва

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищ0 за деклариране.

1.1. Имам участие в следните търгОвски дружества:
no
рЕч

Х

Таблица № 15

~; .
, •,iЭt~?i?13 i Э г'.Э г~~s.~i0~1')TC) ` Ic:C"иi:'
п..

,E1jJ~г SK2~''R+3

`i.

~.

1.2. Съм управител или чпен на Орган на управление или кОнтрОл на търгОвски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестОпанска цел или на к00перации:
. ~ ~з:•'.
no

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Yi•4F3CTi.1L

Друже^в0

~..
.~

Нямам нищ0 за деклариране.

1.3. Развивам дейнОст кат0 еднОличен търгОвец:
no

Г1(.ЭРд1л;?т нa дн'гЛНОСТ

нгЭи;,l;ен(1вгЭн ие на Е '

pep
1,

ДекларатОр:

/пo іпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:01

Име на декларатора:

Гинче'

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

КотОва

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Х

Таблица № 18

Н,3rr;
no

?азмс'р на ДЯлИвСТИ учаСтие

f-1K%j/ЭKE:Cтвfii

.~.,

Р
~..

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или ua кооперации:
Э {г~

Х

таблица № 19

Х

таблица №20

Учасгие

Друигаствс::

нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
i-: .., ^✓,
no

1[JE•:Дмет на JJ,::v1нt:C;T

наименг,1 ;а=f и'е•: на Е

ДекларатОр:
/noLіnuc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:01

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Гинче

ЕГН:

КОтова

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №21

I'г U,.i
no

Г1lп;дмк.т t•fi.i %1Ui'С3Ез(7I7ё1

'ритС•' имГ !ci Ha лице'TG, C KUGтC; @; E:кni4Nч@г i дorGl•`sJ11a

р'c,

ПП
.. f £

~

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.
HO

Х

Таблица №22

Об!:aс: на ДE'i!Ihf.)C:T' iiкЭ £3ърi3i7FЭи"'f' /iИі.:ii

!гзи"'•,? иГг";т'i'•i<, i'4кЭ лИi.;E?':"i.i

1'}£'д
.i.
Дата: 5.5.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:26

P E ПУБЛ И КА 6 ЪЛГАРИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кПконПи

Промяна

/
/ПОпъпва се служебн0/

Вх. №

гОд.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
ПO ЧЛ. 35, AЛ. 1, Т.

2

OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Мирослав

ilетров

ЕГН:

Контролно число:

35З6ВЕ1В

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МестОработа:

Окръжен следствен отдел при OП-Враца

ДлъжнОст:

съдебен деловодител

КОд:
/ПОпъпвасеслужебн0/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:26

Име на декларатора:

ЕГН:

Петров

Мирослав

/собствено, бащино, фамилно/

VII. Участие в търговски дружества,в органи на управление или контрол на търговски дружества,на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
no

Таблица № 15

Р.%3 ar !i?р Ha ,C1ЯлUвDтf3 yчc I::тиi?

,ёl
руугк(?С"вС,

peд
1,
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Таблица № 16

Hо
no

Участие

Дружество

pen
:1..
Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
hг.з ,no
pгд

иг~енов~зние на

`.;._

Х

Таблица № 17

''редroгет на де:
лнсст

~..

Декларатор:
/поІІпиc/

CтD.2-2/4

ZPKONPI Dek1 З5 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:26

Име на декларатора:

ЕГН:

Петров

МирОслав

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Х

Табпица № 18

0
Р азмер на дяловото участие

Дружества

no
ре,.,
'~..

2.2. Съм управител или член на орган на управпение или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
h

Х

таблица № 19

Х

Таблица № 20

<

no

Участие

гдЕ:}ужес::вво

л
~..

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
no

гlредм;.~т Ha дейност

Нзимевовамих ш ЕТ

рел,

1..

Декларатор:
/noдпиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:26

Име на декларатора:

ЕГН:

llетров

Мирсслав

/собствено, бащино, фамилно/

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №21

EioN h
rio

I1редмнт на д(;говОр~з

Tr)ИтЕ'. игЧ1Е;Э•1i1 t{г л'Лн1@То, с Конт0 G Cк17iUчE'н J1U1'ов0Е.}ЕЭ

F3с'Д
~~..

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на кoитo лицето,заемащо висша публична длъжност,има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Ном
rio

OilnaCr Ha ‚:k'й't ЮСт Ha C. 3t;Jii&ь{итг'ГгИ?_,i1

Т:. эите' Инч;Е?на на лиl';@'Го

рсд:

1.
Дата: 5.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 8:50

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
~

KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кпконпи

Промяна

Bx. №
/Пoпълвacecnyжeбнo/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Li
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИвОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДО6ИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИHTEPECИ
Име:

АННА

ДихльовскА

ЕГН:

Контролно число:

ЕСЕ5вв70

v1.0

/Попълва се автоматично/

Месторабота:

OKPЪЖHA ПРОКУРАТУРА вРАЦА

Длъжност:

ЗАВЕЖДАЩ СЛУЖБА

Код:
/ Попълвасеслужебно/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1т2-2

7.8.2018, 8:50

Име на декларатора:

ЕГН:

ДУХЛЬОВСКА

AHHA

/собствено, бащино, фамилно/

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контроп нa тьрговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на дпъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
no

,С1руж•r•.ств:э

Х

Таблица №15

Ha дяловгзто у~вгтие.

":зз

ре,п
a.

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контроп на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

no

Таблица №16

Х

Таблица № 17

цч<зстие

Дружествс

Нямам нищо за декпариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

Х

IгзиЕ'енОвЕЭНиё на f: Т

Гlредме.т на дейнССт

р 1-1.
з,

Декларатор:
/пoдпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 8:50

Име на декларатора:

AHHA

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

ДYXЛЬOBCKA

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

Х

Таблица №18

Р:ззмнр на дялов©то уч«стие

Дружегтво

13P...-1

1

2.2. Съм упрввител или член на орган на упрввление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
nn

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

Учтзетие

j..lx:зужт?;-з'ва

Pt :~
1.
Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
i'` г.,1п•',
rio

Нёзиг•1ЕЕ'нОвЕ ггиl: нс7

flрЕ'дмЕ'т ззз д@rt нt•;С;т

ЕТ

():Л

~..

ДекларатОр:
/noLІnuc/

Стр.2-З/4

7.8.2018, 8:50

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

Име на декларатора:

AHHA

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

ДУХЛЬОВСКА

VIII. Договори C лица,които извършват дейност B области,свързани C вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност, решения B кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

F;UP.
no

Х

Таблица №21

I1j',(;?i;.'4?т г i'r3 дCfGVJрё1

т()ИТЕ' N+S'ьСг 11 нк; 11Иг1Е'rU,. C Kq('тo е СКП1.."3ч@н j.10fGE1o1:?ё1

i..

1Х. Данни за свързани лица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност, имa частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Нf.Nv~

Т j)Ите NR4'санё нкi f Иi;E Tv

ОблaС" н'r.3 деУггк.)Ст 1•iкЭ сs'ьрззните г;и;..;з

1'('.,rп

i
Дата: 5.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 8:52

P E ПУБЛ И КА БЪЛГ AP ИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №
/Попълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
Име:

Антоанета

- Стоянова

ЕГН:

Контролно число:

AAA0299D

v1.0

/ПОпълва се автОматично/

МесторабОта:

Окръжна прокуратура Враца

Длъжност:

съдебен деловодител

КОд:
/ ПОпълвасеслужебн0/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 8:52

Име на декларатора:

ЕГн:

Ст0янОва

Ант0анета

/сОбствено, бащин0, фамилно/

VII. Участие в тьрговски дружества,в органи на управпение или контроп на тьрговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации,както и
извършване на дейност като Ээдноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищ0 за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
('ю

Х

Таблица № 15

С'гЭзАЛf?(J н:Э дя:i0СгСЭт0 цч%сти1=

Дк3jГгкб'сТвн;

р +1
У

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
no

дружехс :во

Х

Таблица №1б

Х

Таблица № 17

Учасгле

p ' Їz

7..
Нямам нищ0 за деклариране.

1.3. Развивам дейнОст като едноличен търговец:
Нi.i г'ч'4

110

Иг F..н03анviP.. нгг

1-.,..

п

,fi,n•":2т н дP.;ЛнГ.sГг

Э

ь,

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 8:52

Име нa декларатора:

ЕГн:

С:тоянОва

Антоанета

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми ua длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в спедните тьрговски дружества:

no

Х

Таблица № 18

r'С]змер на ,ttifлUFGтC; участи£ч

друже:ств£з

pep
~..

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
no

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

Yч,зcт Ie

дружеггtю

~..

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

Предм 2.т на дЕ'ЛНИСт

Наи,•ленпваниг:' Fei ET

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 8:52

Име на декларатора:

ЕГН:

Стоянова

Антоанета

/собствено, бащино, фамилно/

V111. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Нor.,
no

Х

таблица №21

Пре;;;'ет rзa дcг;эuop4і

''(зите имема на лицё?ТО, с жлто с скл:гичеьi доювэрё1

Й3 Л

1Х. Данни за свързани лица,към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност,има частен интерес:
нямам нищо за деклариране.
no
рг.,д

Х

таблица №22

0Єглsгт Ha дЕ йност на с:вързаs•t иrе лица

тзит:. иг,в.хлiц ii i лицето

i
дата: 05.0б.2018г.

г.

Декларатор:
/подпис/

CT p.3-4/4

7.8.2018, 9:05

РЕПУБЛиКА БЪЛГдРИЯ
~

кОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна
Вх. №
/ПОпълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
Име:

Даниела

Динкова

ЕГН:

Контролно число:

C25454AF

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МестОрабОта:

Окръжна прокуратура - Враца

ДлъжнОст:

съдебен деловодител

КОд:
/ ПОпълва се служебн0 /

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:05

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Динкова

Даниела

ЕГН:

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:

па
Р :.Д

Х

Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Таблица № 15

f''гэз.^.^.f? р на
н 'IЯ; 01:вОто Э̀/чг3СтИг?

д'.нр~угкс~-в~

а..
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лицв с нестопанска цел или на кооперации:
,-?гзм
Дружест: во
no

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Участие

рЭ'lz
Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Ь ?f.1Fv1
no
и-и

'11.эР.дмет на дде йност

1•Эаиманование на 1:'

Декларатор:
/пoдn иc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:05

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

ДинкОва

Даниела

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
г~.тг ,
no

Х

нямам нищо за деклариране.

Таблица № 18

Р".•]змер на дялрf30т0 уь•1аСТиЕ'

ДруЖЕСтвн,

РРл'.

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
no

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

Уч'г.ЭС'ГиЕ?

ДЕ3ifж£':^ вП

pe,r4

нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
1 ~ .>::•~
no

ГIцЕ:дмё?тњ дЕЛнюСт

FiёE иi•гьеновзниг щ1 Е '

рс>{t

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:05

Име на декларатора:

F ГН:

Динкова

Даниела

/собствено, бащино,фамилио/

V111. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична дпъжност,решения B кpъra на неговите
правомощия или задължения no служба:
Таблица № 21

Нямам нищо за деклариране.
Ннз;.г
no

Г11;сдг.~ет ,.1а доГвв(зра

Трите имс:1ы Г а лицето, с костс е еклкЭЧ(>1•э доГоиорЈ

Гз`.,!t

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност, имa частен интерес:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

Нип=;
no

,.

.. .

...
C;;,il:uLf 1~(гЭ дЕ!ИЧОL'г Ha ГЕЗ'Ьрза ните лиг_;J

1гзи'т(:г WR•';i?i~iк: ti'г.Э i':иl.iе':"С!

ре;ц

Дата: 5.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 8:58

P E ПУБЛ И КА 6 ЪЛГАРИЯ
KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №

год.

/
/Попълва се служебно/

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
ПO ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Вера

Духлева

ЕГН:

Контролно число:

35D9B851

v1.0

/Попълва се автоматично/

МестОрабОта:

Окръжна прокуратура - Враца

ДЛЪЖНОСт:

съдебен деловодител

Код:
/ Попълва се служебно/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 8:58

Име на декларатора:

Вера

/собствено, бащино, фамилно/

Духлева

ЕГН:

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление ипи контрол на търговски дружества, на юридически лица C нестопанска цеп или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

Х

таблица № 15

Paarv'ep Ha дяг:овОто учаi::ти!?

ДружествгД

рЕ'п:

1.2. Съм управител или член на орган нa управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
no
,

Х

табпица № 16

X

таблица № 17

Учлстие

ДРУжество

.I

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
n0

1'{гlимен(.)вание на

~.'..

ГI(,эедмгт Ha ДP.йKCrт

~

Декларатор:
/noДnиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 8:58

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Вера

ЕГН:

Духлева

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми ua длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в спедните търговски дружества:
nC7

Х

таблица №18

Размер на дяг:Гзвсзтсз уч.. аСти£'.

ДК%У}iг €:t:твгу

рв''.
.~

2.2. Съм управител unu член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цеп unu на кооперации:
no

Дрцж,°г-гва

Х

таблица № 19

Х

таблица №20

цчгЭетие

ад
,..
п
3

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:

no

Наи,•ленпг;аЭ•Э w на

ПрЕ'дМё'т на ,!],Е'viMGC'Г

ДекларатОр:
/пОдпис/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 8:58

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Вера

Д,ухлева

ЕГН:

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в обпасти,гвързани C вземаните от пицето,заемащо висша публична длъжност,решения B кръга на неговитЭº
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

I

X

Таблица №21

Нгз;4~
no

i(,NTt', иw,С гЭьi н l лиЦе.'тнз, С €{{:i£.'т4,7 t: Скл:Сlга е >.Э F'.I,Qt E?ISJр I

Гl j".'C-'ДмCт {r3 дC;l:}I1C3рь1

пп
реf'.

1Х. Данни за свързани пица, към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

1'= Uw
no

Об1': с+1;Г нгЭ дЕ'l%i"ЭоСт на £:`3ъ(lзгггги"Э:iiи'.;а

Т зи?'Э:Имf?1?i3 ua nuLLeo

.~. ,

Дата: 5.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:28

P E ПУБЛ И КА БЪЛГ AP ИЯ
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕ3АКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна
/
/ПОпълва се служебн0/

Вх. №

гОд.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПO ЧЛ. 35, AЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

ПETЯ

АЛИПИЕВА

ЕГН:

Контролно число:

A5F7DOF7

v1.0

/ПОпъпва се автОматичн0/

Месторабота:

OKPЪЖHA ПРОКУРАТУРА-ВРАЦА ,ОСлО

Длъжност:

CЪДEБEH ДЕЛОВОДИТЕЛ

Код:
/ПОпълва се служебн0 /

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:28

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

АлиПИЕВА

ПЕТЯ

ЕГН:

_

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически пица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

ј

Х

таблица № 15

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.
1.2. Съм управител или член на орган на управление или кoнтpoл на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица № 1б

Х

таблица № 17

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
Нямам нищo за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Ном
no

Наименование на ET

Предмет на дейност

ред
1.

Декларатор:
/noдnиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:28

Име на декларатора:

ПЕТя

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

АЛИпJi ЕВА

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Таблица №18

Ном
no

Размер на дяловото участие

Дружество

ред
1.
2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица №19

Х

Таблица №20

Ном
no

Участие

Дружество

ред
1.
Нямам нищo за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:

Ном
no

Предмет на дейност

Наименование на ET

ред
1.

Декларатор:
/noдnиc/

CT p.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:28

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

ПETЯ

АЛИПИЕВА

ЕГН:

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани C вземаните от лицето, заемащо висша пубпична длъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Таблица №21

Ном

no

Трите имена на лицето, C което е сключен договора

Предмет на договора

ред
1.

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, имa частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Ном

no

Област на дейност на свързаните лица

Трите имена на лицето

ред
1.

Дата: 6.6.2018

г.

Декларатор:

/подпис/

Стп.3-4/4

7.8.2018, 9:08

РЕПУБЛИКА БЪЛГ AP ИЯ
~

КОМИСИЯ 3А ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И 3А
OTHEMAHE HA НЕ3АКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №
/Попъпва се служебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ 3А ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
ПO ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗA ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИНТЕРЕСИ
И

Димтирина

Петкова

ЕГН:

КонтрОлн0 число:
vl.O

CEEDOD20
/Попълва се автоматично/

Месторабота:

Окръжна Прокуратура - Враца

Длъжност:

съдебен деловодител

Код:
/ Попълвасеслужебно/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 З5 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:08

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

Петкова

Димтирина

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол нa тьрговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или нa кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Таблица № 15

Нстг:а
(Э{)

нга дяэ€Liel3тLi учёвГтин3

Дружсгс`в=.;

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,

нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

Участие

ДF'Ужсство

нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
l->€:ягч1

nci

1-Эменав~зние н3 1.,'

Г1()едмгт на дР.йнон:т

Y

~д
S`~ е

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI D2kI 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:08

Име на декпаратора:

ЕГН:

ПеткОва

Димтирина

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на дпъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Х

Таблица № 18

H(М
no

Размл.ер на дяловото ~(частие

Дружегствн;

PPд
~..

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цеп или на кооперации:

Х

Таблица № 19

hгз °,,;
г3{j

Участпс:

ДЈ:}уЖE:'(.'" вG

рсд
~

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:

Таблица №20

I F оiЧ~

no

7

Н iимен~~вь~г'iЛ
' ё на С,Г

I IреДмC.~T мL3 ;fйеYност

pen
I.

ДекларатОр:
/noдnиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2 2

7.8.2018, 9:08

Име на декларатора:

Димтирина i

/собствено, бащино, фамилно/

Петкова

ЕГН:

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в облвсти,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност,решения в кръга на неговите
правомощия или задъпжения no служба:
Нямам нищо за деклариране.
no

T1Jиres и,ti1ен47 Ha лииетО, с N(JГтр г? сключен дагоЭюрu

Х

Таблица №21

Пред;.3ет 'ЭгЭ дсзг%°Эзор л

рРА.
~

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица № 22

Нur.~
no

ОfEliгЭ i:T Ha ДЄ'ЙЧОСТ нкЭ i.'г31iqa~7Nитi? г uі.i.a

і€J'Л": Имfatи на ПИi.J,C'т L'i

РeА

:i..
Дата: 6.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:35

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
..

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
кПконПи
Вх. №

Промяна

/
/Попълва се служебно/

год.

ДEKЛAPAЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
no ЧЛ. 35, AЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA KOPYПЦИЯTA И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДО6ИТОТ0 ИМУЩЕСТВО
Част II: ИHTEPECИ
Име:

Ягодина .

Панталеева

ЕГН:

Контролно число:
v1.o

95376Е7В
/Попълва се автоматично/

Месторабота:

Окръжна прокуратура гр.Враца

ДЛЪЖНОСт:

съдебен секретар

КОД:
/ Попълва се служебно /

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:35

Име на декларатора:

Ягодина

ЕГН:

Панталеева

/собствено, бащино, фамилно/

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управпение или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цеп или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
no

Х

Таблица № 15

^,ззмер на дя::oгото учаг..тие

ДрУжествг;;

pen
~.
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
no

Х

Таблица № 16

X

Таблица № 17

Участие

Дружгствсз

pf_'јi
~..

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:

ь'ог,,
П(}

ГI(1Р.дг•?Р..т нд дР.гЛНОГ..т

Наим~Нсзв~lние нз L:'

ЧЕ'Г!
.з.,

Декларатор:

/пoДпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:35

Име на декларатора:

ЕГН:

llанталеева

Ягодина

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми ua длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам Участие в спедните търговски дружества:
no

Х

Таблица № 18

?азмер на д>Эловг,т€з ичгСтие

Дружсствс;

цР;Э.

2.2. Съм Управител или член на орган на Управление или контрол нa тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица № 19

Х

Таблица № 20

H

no

VчаСтиЕ?

Д(:;Yжiг's'г вс+

реlt
1.
Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
по

N~IимЕ:'fi~~в~] г•Эин. нёЭ ET

t l~:еДм('~i на де YE•lit.т

t
t)
ед

Декларатор:
/noLІПИС/

CTD. 2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:35

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Ягодина

ЕГН:

Панталеева

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните от лицето,заемащо висша публична длъжност,решения в кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
нямам нищо за деклариране.

Х

таблица №21

Nov;
no

п(.`Cг.11Чik.'т мс} дс1' авJра

'рИ'
Е' Vмf:', ю iii; nИLi:'то, L кC.)eT: () £ СкЛгИчЕ'ЕЭ дU!'J1s01:}ь1

...п
13Р
Li

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Х

таблица № 22

H C}iY\

no
рГд

i7flnё i':?' нгЭ /1Е!ИНОС:1 ЭЭа L3'hр2Эё1гiИТЭ:лИi..;cl

1,.''JИ'Э't' ИГ•.'f!Нг3 нгЭ лиL;,Е:г`ГЪ

~
.i..

Дата: 6.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 8:59

P E ПУБЛ И КА 6 ЪЛГАРИЯ
~

KOMИCИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №
/ПОпълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПPИДOБИTOTO ИМУЩЕСТВО
Част 11: ИHTEPECИ
Име:

Вероника

Йорданова

ЕГН:

КОнтрОлно число:

14DD2EAF

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МестОрабОта:

Окръжна прокуратура гр. Враца

ДлъжнОст:

главен специалист административна дейност

КОд:
/ ПОпълвасеслужебн0/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 ЗS А1 Т2-2

7.8.2018, 8:59

Име на декларатора:

ЕГН:

Йорданова

Вероника

/собствено, бащино, фамилно/

V11. Участие в тьрговски дружества,в органи на управление или контрол на тьрговски дружества,на юридически пица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
fi•iU

Х

Таблица №15

r^,ззм.шар iia /LЯПО1:вОтр Учё:Г,тиi'

Дp°,гжесТвг,

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
h;,,,.
no

/lруже°стви

Х

Таблица №16

Х

Таблица №17

Участие

рг~г~

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

,_.
нлименлвамиС нз ґ

г1ридмрт на делногт

реi?
~

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 Al 2-2

7.8.2018, 8:59

Име на декларатора:

Вероника l

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

ЙорданОва

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми нa длъжнОст:
Нямам нищо за деклариране.

2.1. Имам участие в следните тьргОвски дружества:
no

Х

Таблица № 18

Размер Ha д nUfiorU jfчaC'6:Р.

ДЕ'Уже::твл

це =:
:~..
2.2. Съм управител или член на орган на управление или кОнтрОл на търговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

нa юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:
? сзм
ДруЖ _ (."` вИ
no

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

Участл%'

.?..

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търгОвец:

no

Наименоsание нa ET

!-IрE•:,:J,мe'т нa <J,Ёй:iUCт

ty '

Декларатор:
/подпис/

Стр.2-3/4

7.8.2018, 8:59

ZPKONPI Dekl 35 А1 т2-2

Име на декпаратора:

Йорданова

Вероника

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

VIII. Договори с лица,които извършват дейност в области,свързани с вземаните aT лицето,заемащо висша публична длъжност, решения B кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.

Табпица № 21

Х

FCз:4й

no

"рИтЕ'. Иw'е'ю 1"l4 пиц:.'Tt3, с к0стС !' CKniL1ь''дЕ'к дсгсзвэрл

ГI()f?дАгь(Э"'

гiг:Э д(:!':)вИрс1

рF'•д

i

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето,заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Табпица № 22

Х

Н€з. -;
~'j(l

7

ё r.~ итP~

f ~
l.-iц}~L': tel F'{Y.~ ~~€'.iй f'~i~цт н
~ а Lв y
L~ ~,iь'iGS'~~Ë"вA

и ~:•i~'~~'Ali ~:.~ )i и:.~\Yт ~.~

лица

~^

t' 'P`~
З

Дата: 7.6.2018

г.

Декларатор:

/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 9:15

РЕпУБликА БългАРия
V

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №

гОд.

/
/ПОпълва се служебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИHTEPECИ
no ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗAKOHA ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕ3АКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ
Име:

Елеонора

Мончовска

ЕГН:

Контролно число:

916758E8

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

Месторабота:

Окръжна Прокуратура гр.Враца

Длъжност:

Административен секретар

Код:
/ ПОпълва се служебн0 /

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:15

Име на декларатора:

Елеонора

/собствено, бащино, фамилно/

ЕГН:

+ Мончовска

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на тьрговски дружества, на юридически лица с нестопанска цеп или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането ипи назначаването

1. към датата на избирането или назначаването нa длъжност:
нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

Х

Раз f•Л?р Ha

Др j+гкес º'lit3

Таблица №15

дяг-:ОвД7УЭ уЧс:Гтие

(~PL?

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Hямaм нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица №16

X

Таблица №17

1~ с
no

Друзкес;твв

Участие

47f?Д

~~..

Нямам нищо зa деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен тьрговец:
no

наименлвaние на El

Л1.эедаlет на делнсг:т

Декларатор:
/пoдпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 9:15

Име на декларатора:

ЕГН:

Мончовска

Елеонора

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
Нямам нищо за деклариране. ________

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:

Х

Таблица №18

H „t
no

азмЕ'р на дяТгИботИ у=?aСтиЕ'

ДкэуЖн✓'тв(э

ГгР.:х.

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица C нестопанска цел или ua кооперации:
no

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

Участие

ДЕ,ужг=с.•всг

ред
~..
нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен тьрговец:
Ном
no
рt>д
;

lродмет на дейг•€гзст

Наименлваг~иг . r►ьэ ЕТ

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-3/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 Т2-2

7.8.2018, 9:15

Име на декларатора:
/Собствено, бащино, фамилно/

ЕГн:

Мончовска

Елеонора

VIII. Договори С лица, които извършват дейност в области, Свързани С вземаните от лицето, заемащо висша публична дпъжност, решения в кръга на неговите
правомощия или звдължения no служба:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №21

Но;.~
no

ГгрLг,ллСт ннЭ днJГов0ра

Т(:итС•' иiticCi I41 Ha ЛИЦЕ'то, C кос.Tо Е C;1U1iqчE'"{ доГ;?13Jрi1

1Х. Данни за Свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
нямам нищо за деклариране.

Х

Таблица №22

1~оСиЭ
no

ТЗи `? Инчл@1•{гЭ I{

ОблёЭСт на дЕ!йНоСт Ha {"l•З'ързвгtiит{? 7'И;..:c!

ЛИг..;Е?"С

К?Е'.~.'i

i
дата: 7.6.2018

г.

Декларатор:
/подпис/

Стр.3-4/4

7.8.2018, 11:12

РЕПУБЛИКА 6 ЪЛГАР VI Я
~

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕИСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA НЕЗАКОННО ПРИДО6ИТОТО ИМУЩЕСТВО
Промяна

Вх. №

гОд.

/
/Попълва се служебн0/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПO ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
OT ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ HA КОРУПЦИЯТА И ЗА
OTHEMAHE HA HEЗAKOHHO ПРИДО6ИТОТ0 ИМУЩЕСТВО
Част Ii: ИНТЕРЕСИ
Име:

Силвия

_Cлaвoвa

ЕГН:

Контролно число:

15C240AC

v1.0

/ПОпълва се автОматичн0/

МестОрабОта:

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВРАЦА

ДЛЪЖНОСт:

гл. спец. Счетоводител

КОд:
/ ПОпълва се служебн0/

Стр.1-1/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 11:12

Име на декларатора:

ЕГН:

Славова

Силвия

/собствено, бащино, фамилно/

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление ипи контрол на тьрговски дружества, на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен тьрговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
Нямам нищо за деклариране.

1.1. Имам участие в следните търговски дружества:
no

дружес:гв;,

Х

Таблица № 15

^азмлр њ дя.l:овото участм:е

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на тьрговски дружества,
Нямам нищо за деклариране.

на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:
ci

Х

Таблица № 16

Х

Таблица № 17

iY

no

Yч8Cтvtiл

Дрyжr::твcэ

{.
Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
no

Предн:ет на дейност

F{аиг,г~нованиЕ нё ЕF

ре't

-

Декларатор:
/пoДпиc/

Стр.2-2/4

ZPKONPI Dek1 35 А1 т2-2

7.8.2018, 11:12

Име на декларатора:

ЕГН:

Славова

Силвия

/собствено, бащино, фамилно/

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми ua длъжност:
Нямам нищо за декпариране.

2.1. Имам участие в следните тьрговски дружества:
no

Х

Таблииа № 18

:ri'азмер на дяг:сзвот€з у,.,астие

Друже:твс

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
Нямам нищо за декпариране.

на юридически лица C нестопанска цел или на кооперации:

Х

Таблица № 19

Х

Таблица №20

}_£;..;,
no

i вИ
f АЕгУжС:

Уч'r:iCrv1C'

рсА
~

Нямам нищо за деклариране.

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец:
H о:vf
no

Нё1 имегЭfзвкlниє на

'c 1pE'r`.l,Гvic?т ю дE.'r1Fi: Cт

Е

j3;?д

—

l.

Декларатор:
/пoДпиc/
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Име нa декларатора:
/собствено, бащино, фамипно/

Силвия

ЕГН:

СлавОва

VIII. Договори C лица, които извършват дейност B области, свързани C вземаните от лицето, заемащо висша публична дпъжност, решения B кръга на неговите
правомощия или задължения no служба:
Нямам нищо за деклариране.
Ним
па

Х

Таблица №21

f7гзе г;г.эегт 'a дсгавора

'
гзиТе иN'с: га на лицгто. C когэтс, с cкn:crtеrr дсгс иора

К3Е;д

1Х. Данни за свързани лица, към дейноспа на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.
Но ,г~
nn
Г,.:ц
,г

1'.зитсг ип.•Аенз, на г:и,.;ето

Х

Таблица №22

Q6nar„ на дегйнг.зст на свързаните пиг_;а

Дата: 7.8.2018

г.

Декларатор:
/подпис/
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