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Публичен регистър на декларации по чл. 35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по § 2, ал. 1, т. 5  

Трите имена и длъжност на  лицето, 

подало декларацията 

Входящ номер, дата и вид на 

декларацията: 

 

Декларация за имущество 

и интереси или за 

промяна на декларирани 

обстоятелства в 

декларацията за 

несъвместимост: 

Списък на лицата, които не са 

подали декларации в срок: 

Тодор Георгиев Пърчев  

Кметски наместник на с.Жребичко 

1/24.04.2018 

Декларация за несъвместимост 

Чл.35, ал.1, т.1 

 

  

 

014-00-6/04.06.2018 

Декларация за имущество и интереси 

I –ва и  II-ра част 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

Йорданка Христева Христева  

Кмет на Кметство с.Козарско 

2/27.04.2018 

Декларация за несъвместимост 

Чл.35, ал.1, т.1 

 

 

 

014-00-7/04.06.2018 

Декларация за имущество и интереси 

I –ва и  II-ра част 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

Йорданка Иванова Петкова  

Кмет на Кметство с.Розово 

 

 

4/27.04.2018 

Декларация за несъвместимост 

Чл.35, ал.1, т.1 

 

 

 

014-00-8/06.06.2018  

Декларация за имущество и интереси 

I –ва и  II-ра част 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

Боряна Петрова Кънева  

Кмет на Кметство с.Бяга 

3/27.04.2018 

Декларация за несъвместимост 

Чл.35, ал.1, т.1  
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014-00-9/07.06.2018  

Декларация за имущество и интереси 

I –ва и  II-ра част 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

Петър Стоянов Георгиев  

Кмет на Кметство с.Исперихово 

6/22.05.2018 

Декларация за несъвместимост 

Чл.35, ал.1, т.1     

 

014-00-10/07.06.2018  

Декларация за имущество и интереси 

I –ва и  II-ра част 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

Нейчо Димитров Коланев  

Кмет на Кметство с.Равногор  

 

5/22.05.2018 

Декларация за несъвместимост 

Чл.35, ал.1, т.1  

 

014-00-11/07.06.2018 

Декларация за имущество и интереси 

I –ва и  II-ра част 

 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

Йорданка Христева Христева  

Кмет на Кметство с.Козарско 
014-00-2/12.04.2019 

Декларация за имущество и интереси 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

 

Йорданка Иванова Петкова  

Кмет на Кметство с.Розово 
 

014-00-3/13.05.2019 

Декларация за имущество и интереси 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

 

Нейчо Димитров Коланев  

Кмет на Кметство с.Равногор  
 

014-00-14/14.05.2019 

Декларация за имущество и интереси 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

 

Тодор Георгиев Пърчев  

Кметски наместник на с.Жребичко 
014-00-5/14.05.2019 

Декларация за имущество и интереси 

 

Чл.35, ал.1, т.2 
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Боряна Петрова Кънева  

Кмет на Кметство с.Бяга 
014-00-6/14.05.2019 

Декларация за имущество и интереси 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

 

Петър Стоянов Георгиев  

Кмет на Кметство с.Исперихово 
014-00-7/14.05.2019 

Декларация за имущество и интереси 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

 

Йорданка Иванова Петкова  

Кмет на Кметство с.Розово 
 

014-00-16/06.06.2019 

Декларация за имущество и интереси-

промяна 

 

Чл.35, ал.1, т.2 

 

 

 


