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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

Промяна 

год. 

17.05.2022, 09:2: 

/Попълва се служебно/ 

Контролно число: 
vl.Ob 

ДЕКf)АРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ 

ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 

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

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: 

ЕГН: 

Месторабота: 

Длъжност: 

15852ЗА8 Код: 
Попълва се автоматично 

!nолина Божидарова Тодорова
.

. ,

!s�бО924193б -·� . 
,

[ИАОС, Г д ЛАД, РЛ-Врац� 1 
!старши експерт - J

1 - �1 - 1 1 
/Попълва се служебно/ 

Стр.1-1/1 



ZPKONPI_Dekl_ЗS_Al_T2-2 

Име на декларатора: 
/собствёно, бащино, фамилно/ 

. .. . Полина Божидарова Тодорова ЕГН: 

17.05.2022, 09:23 

VII. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски 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 длъжност:

1 х 1 
Ном 

по ·Дружество Размер на дяловото участие 

ред 
1. 

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 
х 1 

Ном 

Г'О ДруЖРСТВО Участие 
. 

реа 
) 

1. 

1 х 1 
Ном 

по Наимено�ынlr'с на П Предмет на дейност 
р,:,д 

J. \ 

Декларатор: �i tJuii/J 
/пo}iffиc; Ст

р
.2-1/2
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Име на декларатора: 
, /собствено, бащино, фамилно/ -поли на· Божидарова Тодорова ЕГН:  

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

.1. Имам участие в следните търговски дружества: Нямам нищо за деклариране. 1 х 1 Таблица №18 
,, 

L);\;1 

) ДруЖt:СТНО Р,вrv•,ер.на дяланото участие 

=д . 

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

а юридически лица с нестопанска цел или на кооперации: 
lом 

по Дружество 

)Е'Д 

.3 Развивам дейност като едноличен търговец: 
IOM 

ПО Наименование на ЕТ 

Jед 

Нямам нищо за деклариране. 1 х 

Участие 

Нямам нищо за деклариране. 1 х

,1 

Предмет на дейност 

Декларатор: 

/подпис/ 

1 Таблица № 19 

1 Таблица № 20 
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Име на декларатора: 

/собствено, бащино, .Фамилно/ Полина Божидарова Тодорова ЕГН:  

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 по служба: 

х 

Ном 
110 Грите и11:ена на лицето, с �оето е С,(Лючен договора ПрРдмtч J.1ё1 догс, .юра 

ред 
1. 

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

Ном 
по Трите имена на лицето 

ред 
' 
�. 

Декларатор: /!l ' ' 

/под 

1 х 1 

Област на дейност на свързаните лица 

Дата: 17.05.2022 г. 
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