
ВХ. № ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД
ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЛИЧИЕ НА
НЕСЪВМЕСТИМОСТ

ПОДАДЕНА
В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА

1 18.04.2018 г. Таня Тодорова началник отдел РРЕПП чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
2 19.04.2018 г. Румянка Гавраилова секретар на община чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
3 19.04.2018 г. инж. Анастасия Вачева заместник-кмет чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
4 19.04.2018 г. инж. Венцислав Иванов заместник-кмет чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

5 19.04.2018 г. Павлина Анастасова старши вътрешен одитор чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

6 19.04.2018 г. Румен Костадинов ръководител на ЗВО чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

7 19.04.2018 г. Славена Грозева
началник отдел
ПОЧРОП и гл.
юрисконсулт

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

8 19.04.2018 г. Десислава Петева главен експерт ЧР и ОРЗ чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

9 19.04.2018 г. Владимир Лечев юрисконсулт чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

10 19.04.2018 г. Йорданка Колева главен експерт "Бюджет" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

11 19.04.2018 г. ТихомирТрифонов старши експерт СМД чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

12 19.04.2018 г. Мария Петкова главен ексдперт
"Култура и образование" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

13 19.04.2018 г. Георги Филипов

главен експерт
"Образование, социални
дейности и
здравеопазване, той и
Секретар на
МКБППМН"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
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14 19.04.2018 г. Катя Димитрова началник отдел
"Хуманитарни дейности" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

15 19.04.2018 г. Даниела Димитрова
старши експерт
"Регионално развитие,
проекти и програми"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

16 19.04.2018 г. Даниела Богомилова
главен експерт
"Регионално развитие,
проекти и програми"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

17 19.04.2018 г. Даря Георгиева
главен експерт
"Регионално развитие и
туризъм"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

18 19.04.2018 г. Теодора Колева
младши експерт
"Регионално развитие и
енергийна политика"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

19 19.04.2018 г. Силвия Петрова

главен специалист
"Строителсто, пътна
инфраструктура и
безопасност на
движението"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

20 19.04.2018 г. Ренета Илиева
главен специалист
"Строителство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

21 19.04.2018 г. Маруся Иванова специалист "Строителство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

22 19.04.2018 г. инж. Емил Иванов
старши експерт
"Строителство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

23 19.04.2018 г. Точка Каратодорова
главен специалист
"Строителство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

24 19.04.2018 г. Никола Узунов
главен специалист
"Строителство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

25 19.04.2018 г. Галя Николова
главен специалист
"Строителство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –



26 19.04.2018 г. Радина Костадинова
младши експерт
"Технически сътрудник,
той и координатор ИСУ"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

27 19.04.2018 г. Нели Димитрова
старши специалист
"Административно
обслужване"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

28 19.04.2018 г. Изабела Минчева

главен специалист
"Завеждащ учрежденски
архив и обслужване на ОС
и ОА"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

29 19.04.2018 г. Силвия Дечева
младши експерт
"Управление при кризи и
ОМП"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

30 19.04.2018 г. Сенка Петкова главен специалист
"Административни услуги"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

31 19.04.2018 г. Мариета Стоянова
Старши експерт
"Гражданско състояние" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

32 19.04.2018 г. инж. Апостол Стоянов началник отдел АИО чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

33 19.04.2018 г. Цветелина Иларионова
младши експерт
"Обществени поръчки -
юрист"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

34 19.04.2018 г. Красимир Борисов
старши експерт
"Обществени поръчки" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

35 19.04.2018 г. Юлия Йорданова-Якимова младши експерт ИД и УОЖ чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

36 19.04.2018 г. Даниелка Атанасчева
главен експерт "Земеделие
и гори" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

37 19.04.2018 г. Велина Йорданова
младши експерт
"Общинска собственост и
приватизация-юрист"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

38 19.04.2018 г. Ренета Димитрова счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
39 19.04.2018 г. Стела Личева старши счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
40 19.04.2018 г. Деница Илиева старши счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
41 19.04.2018 г. Бисерка Георгиева старши счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –



42 19.04.2018 г. Марина Петкова счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

43 19.04.2018 г. Ваня Йорданова
началник отдел
"Счетоводство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

44 19.04.2018 г. инж. Иванка Александрова
главен експерт
"Регионално развитие,
проекти и програми"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

45 19.04.2018 г. Кристина Георгиева
младши експерт
"Екология" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

46 20.04.2018 г. инж. Петър Петров директор на дирекция УТС чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

47 20.04.2018 г. Йорданка Шопова
главен специалист
ЕСГРАОН чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

48 20.04.2018 г. Татяна Ставровска
главен специалист
"Деловодство" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

49 20.04.2018 г. Ралица Димитрова старши експерт "Приходи" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

50 20.04.2018 г. Светлана Атанасова
старши специалист
"Приходи" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

51 20.04.2018 г. Петя Станева младши експерт "Приходи" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

52 20.04.2018 г. Тихомир Трифонов главен експерт "Приходи" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

53 20.04.2018 г. Албена Минчева старши експерт "Приходи
от стопанския сектор"

чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

54 20.04.2018 г. Тодор Боев началник отдел БМП чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

55 20.04.2018 г. Гинка Николова-Ганчева
директор на дирекция
БМПОС чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

56 20.04.2018 г. Теодора Мусакова-Павлова старши експерт ЧРПП чл.35, ал. 1, т. 1 не да –

57 20.04.2018 г. Нели Ангелова финансов контрольор чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
58 20.04.2018 г. Цветелина Венкова старши счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
59 20.04.2018 г. Виолетка Тодорова старши счетоводител чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
60 20.04.2018 г. инж. Кирил Кирилов директор ОП "БКД" чл.35, ал. 1, т. 1 не да –
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