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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

Промяна 

год. 

Coфwt 

1.4.2019, 09:30 

/Попълва се служебно/ 

Контролно число: 
vl.O 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ 

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

OD8205FO 
Попълва се автоматично 

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: \длбена Вангелова Пьхнева �,

ЕГН: j 
Месторабота: jидос, гдлдд, РЛ Благоевград . �, 

Длъжност: \главен специалисг ! 

Код: г����г � ·� � �г � 1 
/Попълва се служебно/ 
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ZPKONPI_Dekl_35_Al_Т2-2 

Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Албена Вангелова Пъхнева 

1.4.2019, 09:ЗО 

ЕГН:  

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извърwване 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:

1.1. Имам участие в следните търговски дружества: Нямам нищо за деклариране. 1 х 

Ном 

по Дружество м;:;;,,._,,,.,,._.1u у,,,_.._ 

ред 
1. 

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 
на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации: 
Ном 
rю Дружество 

ред 
1. 

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец: 
Ном 
по на ЕТ 

оед 

1 

Нямам нищо за деклариране. 

Нямам нищо за деклариране. 

1 

I СН, '"· 

1 

г !"'-,'4' ·� 

Декларатор:  

/подпис/ 

х 

х 

� 

1 Таблица № 15 

'� 

1 Таблица № 16 

1 Таблица № 17 
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ZPKONPI_Dekl_З5 _Al_ Т2-2 

Име на декларатора: 

/собствен?, бащино, фамилно/
Албена Вангелова П-ьхнева 

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

.. . 

Ном 

110 Дружество 

ред 

1. 

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

Ном 

по 

ред 

1. 

Ном 

по 

ред 

1. 

.. . . 

Дружество 

Наименование ЕТ 

Декларатор:  
/подпис/. 

. . 

1.4.2019, 09:30 

ЕГН:  

1 х 1 

Размер дяловото участие 

х 1 

Участие 

1 х 1 

Предмет 
'' 
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ZPKONPI_Dekl_35_Al_Т2-2 1.4.2019, 09:31

Име·на декларатора: 
Албена Вангелова Пъхнева 

/собствено, бащино, фамилно/ 
ЕГН:  

VIII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с �земаните от лицето, заемащо висша публична длъжност, решения в кръга на неговите

правомощия или задължения по служба:

Ном 
- .. �-

1 х 1 

по Трите имена на лицето, което е сключен дorosopa .,,--r,· 

ред 

1 

IX. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:

Ном 

по 

ред 

1. 

имена на лицето 

Декларатор: 
/подпис/

Област на 

1 х ·' 1

" на свързаните лица 

Дата; 06.03.2019
----�-

г. 
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