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Д Е К Л А Р А Ц И Я
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ИВСС

v.2.2-1 / 12.02.2020 г.

Дата:                                Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 1-1/1



като: 2019
като:

акт за встъпване: акт за освобождаване:
№ / 20 г. № / 20 г.
в от

Промяна на декларирани обстоятелства в декларацията
за имущество и интереси в частта за интересите
по чл. 175б, ал. 1, т. 11 – 13 ЗСВ и за произхода на средствата

като: при предсрочно погасяване на задължения и кредити
акт за освобождаване:

№ / 20 г.

от

Забележка:

Част I

Ном. Разгъната Година Цена на
Площ на Идеална придоби-

по застроена придо- ване
кв. м. биване част /лева/

ред площ-кв.м
1 5 6 7 9 10
1.
2.

Ном. Разгъната Година Цена на 
Площ на Идеална придоби-

по застроена придо- ванеМестонахождение
Правно основание

Вид на имота
Местонахождение

собствено, бащино, фамилно/правото/

Вид на имота

Таблица  № 1.1

Община

в едногодишен срок след освобождаване
от длъжност:

 средствата

Собственик

/месторабота/

Име:

  I. Недвижимо имущество

8

Собственик

Име:
Произход на

/месторабота/

 - Колона 3 се попълва при освобождаване от длъжност, като се изписват номер и дата на акта за освобождаване. Не се попълват колони 1, 2, 4 и 5;

 - Колона 5 се попълва при промяна на декларираните обстоятелства в Част II от декларацията за имущество и интереси. Не се попълват колони 1-4.

 - Колона 2 се попълва, когато лицето подава ежегодна декларация до 15 май, докато лицето заема съответната длъжност. Не се попълват колони 1, 3-5;

  1. Право на собственост и ограничени вещни права:

2

5             

  1a. Земеделски земи и гори:

Произход на

11

/месторабота/
Административен съд софия - град

за придобиване

Таблица  № 1

 - Колона 4 се попълва след изтичане на една година след освобождаване от длъжност, като се изписват номер и дата на акта за освобождаване. Не се попълват колони 1-3 и 5;

1243

 - Колона 1 се попълва при встъпване в длъжност, като се изписват номер и дата на акта за встъпване. Не се попълват колони 2-5;

Правно основание
 Община

/месторабота/

/длъжност/

/длъжност/

Име на декларатора

Имущество и интереси по чл.175б, ал. 1 ЗСВ

Имущество и интереси по чл.175б, ал. 1 ЗСВ
към датата на встъпване в длъжност

Имущество и интереси по чл.175б, ал. 1 ЗСВ
през предходната календарна год. от 

4               

1               

/собствено, бащино, фамилно/

/месторабота/

съдия

Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

3             

01.01. – 31.12

2             
Имущество и интереси по чл.175б, ал. 1 ЗСВ
към датата на освобождаване

год.

D9A1ADF1

Д Е К Л А Р И Р А М:

от длъжност:

Е Ж Е Г О Д Н А

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 3-1/2



Име на декларатора
/собствено, бащино, фамилно/

Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

D9A1ADF1
/декара/ биване част /лева/

ред площ-кв.м
1 5 6 7 9 10
1.
2.

Ном. Разгъната Цена на 
Площ Идеална

по Община кв. м. застроена сделката
/декара/ част

ред площ-кв.м /лева/
1 4 5 6 8 9
1.

средствата

1211

  2. Прехвърляне на имоти през предходната година:
Прехвърлител

2 3

2 3

за придобиване

8

собствено, бащино, фамилно
Вид на имота за отчуждаванеМестонахождение

Правно основание

на имота
Име:

Таблица  № 2

107

4

/правото/ собствено, бащино, фамилно

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 3-2/2



Ном. Цена на 
придоби- Година на Съ-

по ване придоби- собстве-
/лв./ ване ност

ред
1 4 5 7

1. 5000 2019 СИО

Ном. Цена на 
придоби- Година на Съ-

по ване придоби- собстве-
/лв./ ване ност

ред
1 4 5 7

1.

Ном. Цена на 
придоби- Година на Съ-

по ване придоби- собстве-
/лв./ ване ност

ред
1 4 5 7

1.

  4. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон:

Ном. Цена на 
придоби- Година на Съ-

по ване придоби- собстве-
/лв./ ване ност

ред
1 4 5 7

1.

1
Ном. Цена на 

отчужда- Съ-
по ването собстве-превозното

Марка на 

Таблица  № 6

Правно основание 

средство средство за придобиване средствата

83 6 92

превозното Име: собствено, бащино, фамилно

Собственик

3

Таблица  № 5

Вид на превозното Марка на  Правно основание Произход на 

2

средство

Вид на превозното

средство

Име: собствено, бащино, фамилно

Собственик

Форд

средствата

Марка на 

Правно основание 

2

средствата

8

Произход на  Правно основание 

9

превозното
за придобиване

средство

Вид на земеделската или 
Име: собствено, бащино, фамилно

заплата

Таблица  № 3.1

Владир Петров Владимиров

2

горската техника

8

Собственик

Име: собствено, бащино, фамилно

9

лек автомобил

средствата

6

6

покупка

98

средство

Марка на Произход на 

3

  2. Земеделска и горска техника:

Таблица  № 4

за придобиване

6

техниката

  3. Водни и въздухоплавателни превозни средства:

  1. Моторни сухопътни превозни средства:

3

Собственик
Правно основание Произход на Марка на 

за придобиване
превозното

Вид на превозното

Таблица  № 3

Петя Тодорова Стоилова - Владимирова
Име на декларатора

/собствено, бащино, фамилно/
D9A1ADF1

  II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон

  5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година:

Име: собствено, бащино, фамилно

Прехвърлител
Вид на превозното

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 4-1/2



Петя Тодорова Стоилова - Владимирова
Име на декларатора

/собствено, бащино, фамилно/
D9A1ADF1

/лв./ ност
ред

1 4 6
1.
2.

73 5

за отчуждаванетосредствосредство

2

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 4-2/2



Ном.  Вид Равно-

по на стойност

ред валутата в лв.
1 3 4
1. лева 6000

2.
3.

Ном.  Вид Равно-

по на стойност

ред валутата в лв.
1 3 4
1. евро 41685

2.
3.

Ном. Размер  Вид Равно-

по на на стойност

ред вземането валутата в лв.
1 3 4 5
1.
2.
3.

762

5
21000

Име: собствено, бащино, фамилносредствата

Петя Стоилова - Владимирова

Размер на Титуляр на влога/банковата сметка

6000 заплата

В страната
Произход на 

средствата

  2. Влогове и банкови сметки /депозити/:

65

D9A1ADF1
  III. Парични суми, в това число влогове, банкови сметки и вземания на обща стойност над 10 000 лв., включително в чуждестранна валута

Петя Тодорова Стоилова - Владимирова
Име на декларатора

/собствено, бащино, фамилно/

 Размер на средствата

2

Таблица  № 7  1. Налични парични средства:

Произход на Собственик

Име: собствено, бащино, фамилно

Таблица  № 8

В чужбина

От чуждестранниПравно основание Титуляр на вземането

средствата

6
да

8
не заплатаПетя Тодорова Стоилова - Владимирова

72

98

Име: собствено, бащино, фамилно за вземането лица лица

  3. Вземания:

От местни

Таблица  № 9

Вид  на вземането

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 5-1/1



  IV.Осигуряване в пенсионни фондове по допълнително доброволно осигуряване, ако общата им стойност надвишава 10 000лв. 

Ном.  Вид Равно-

по на стойност

ред валутата в лв.
1 3 4

1.

от Закона за пазарите на финансови инструменти:

Ном. Цена на
Брой Емитент придоби-

по Ценни и/или ването
/когато е книги или парични /когато е /лв./

ред приложимо/ фин.инстр. средства приложимо/
1 3 4 5 6 7

1.

Ном. Размер Стой-
на дяло- ност на

по вото Седалище дяловото
участие участие

ред
1 3 5 6

1.

Ном. Размер Цена на
на дяло- отчужда-

по вото Седалище ването
участие /лв./

ред
1 3 5 6

1.

Наименование на Правно основа- 
Вид на имуществото ние за отчужда-

Прехвърлител

Вид на имуществото

посредник Собственик или титуляр на правото Правно основание Произход на 

Име: собствено, бащино, фамилно

за придобиването

4

Име: собствено, бащино, фамилно

2 8

  2. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества: Таблица  № 12

9

Наименование на 

8

10

9

Произход на Правно основание

средствата

Собственик или титуляр на правото

    ограничена отговорност и командитни дружества и финансови инструменти по чл. 4 от  Закона за пазарите на финансови инструменти
  V.Налични ценни книги, в т.ч. придобити чрез участие в приватизационни сделки, извън случаите на бонова (масова) приватизация, дялове в дружества с 

Вид на ценните книги или на

Таблица  № 11

Поверени на инвест.

Размер на Титуляр на партидата

средствата

2 5 6 7 8

Име на декларатора
Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

/собствено, бащино, фамилно/

D9A1ADF1

Таблица  № 10

 3. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества: Таблица  № 13

Име: собствено, бащино, фамилно средствата

Произход на 
В страната В чужбина

2

  1.Налични ценни книги, в т.ч. придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация,  и финансови инструменти по чл. 4 

4 87

дружеството ването

дружеството

финансовите инструменти Име: собствено, бащино, фамилно за придобиването средствата

2 7

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 6-1/1



D9A1ADF1

Ном. Размер  Вид Равно-
на

по задълже- на стойност
нието

ред валутата в лв.
1 3 4 5

1. 50000 лева 50000
2.
3.

2 6 7 8 9
потребителски кредит Владимир Петров Владимиров кредит да не

различни от
банки

Име: собствено, бащино, фамилно за задължението

Титуляр на задължението Правно основание Към физически и
Вид  на задължението Към банки юридически лица,

Таблица  № 14

чуждестранна валута общо надвишава 10 000 лева

Име на декларатора
Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

/собствено, бащино, фамилно/

 VI. Задължения и кредити над 10 000 лева, в това число кредитни карти, ако усвоеният кредитен лимит през предходната календарна година в местна или

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 7-1/1



Ном.
по На декларатора На съпруга На лицето, с което На ненавършили
ред. деклараторът живее пълнолетие деца

фактически на 
съпружески начала

/лв./ /лв./ /лв./ /лв./
1 3 4 5 6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

0 0 0 0III. Всичко:

2

Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност

Размер на дохода
 VII. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, в размер над 5 000 лева

I. Облагаем доход от:

Видове доход от:

Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност

Таблица  № 15

Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество

D9A1ADF1

Петя Тодорова Стоилова - Владимирова
Име на декларатора

/собствено, бащино, фамилно/

Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и 
тютюнопроизводители.

II. Други доходи, извън посочените в т. I.

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 8-1/1



          с което то се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, трайно ползва независимо от основанията за това и от условията на ползване

Ном. Разгъната Период Цена за
Площ на ползва-

по застроена ползване нето
кв.м /ако е

ред площ-кв.м възмездно/
1 5 6 7 9

1.
2.

Ном. Разгъната Период Цена за
Площ на ползва-

по застроена ползване нето
дка /ако е

ред площ-кв.м възмездно/
1 5 6 7 9

1.
2.

Ном. Цена за
ползва- Година на 

по нето придоби-
/ако е ване

ред възмездно/
1 4 5

1.
2.

Име на декларатора
Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

/собствено, бащино, фамилно/
D9A1ADF1

  VIII. Чуждо недвижимо имущество и чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лева, които лицето или неговият съпруг, или лицето,

          Не се декларира ползването на имущество на институцията, в която лицето заема длъжността.
  1. Ползвано недвижимо имущество: Таблица  № 16

Собственик
Вид на имота Правно Произход на

Местонахождение  Община Име:  основание
/правото/ собствено, бащино, фамилно за ползване  средствата

2 3 4 8 10 11

  1a. Ползвани земеделски земи и гори: Таблица  № 16.1
Собственик

Вид на имота Правно Произход на
Местонахождение Община Име:  основание

/правото/ собствено, бащино, фамилно за ползване средствата

  2. Ползвани моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства, на стойност над 10 000 лева:

8 10 112 3 4

Таблица  № 17
Собственик

Вид на превозното Марка на Правно основание Произход на 
превозното Име: собствено, бащино, фамилно

3 6 7 8

средство средство за ползване средствата

2

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

                           Декларатор:
                                                                                  /подпис/D9A1ADF1 Стр. 9-1/1



VIIIа. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг, лице с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца 
с тяхно съгласие. 

Таблица  № 18

1 4 5
1.
2.
3.

IX. Направени разходи за обучения и пътувания от или в полза на декларатора, неговия съпруг, лице с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала или ненавършилите
пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността.

Таблица  № 19

1 4 5
1.
2.
3.

В полза на
декларатора

От декларатора

От декларатора

От съпруг, лице с което се 
намира във факт. 

съжителство на съпружески 
начала или ненавършили

пълнолетие деца

Характер на разхода

пълнолетие деца пълнолетие деца

Характер на обезпечението    

Не се декларират служебни обучения и пътувания.

Номер
по

ред

Вид на разхода Размер на разхода

2

В полза на
декларатора

Равно-
стойност 
в лева

Вид на 
валутата

Равно-
стойност 
в лева

6

72 3 6 98

Размер на
обезпечението

Вид на
обезпечението

3

Вид на 
валутата

пълнолетие деца
9

Име на декларатора
Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

/собствено, бащино, фамилно/
D9A1ADF1

От съпруг, лице с което се 
намира във факт. 

съжителство на съпружески 
начала или ненавършили

В полза на съпруг, лице с 
което се намира във факт. 

съжителство на 
съпружески начала или 

ненавършили

В полза на съпруг, лице с 
което се намира във факт. 

съжителство на 
съпружески начала или 

ненавършили

Номер
по

ред

7 8

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране
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Таблица  № 20
Номер Размер Вид на Равностойност

по на валутата в лева В полза на За чия сметка В полза на съпруг, лице с което
ред Обучение разхода декларатора е направен разходът се намира във фактическо

съжителство на съпружески начала
или ненавършили пълнолетие деца

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.
3.
4.

Разходите са направени:

 на съпружески начала или в полза на ненавършилите пълнолетие деца, чиято еднократна стойност надхвърля 5 000 лева:

Име на декларатора
Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

/собствено, бащино, фамилно/
D9A1ADF1

  X. Разходи за обучения извън случаите по раздел IX (чл. 175б, ал. 1, т. 9 ЗСВ), в това число в полза на съпруга или лицето, с което деклараторът се намира във фактическо съжителство

Нямам нищо за деклариране
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ЧАСТ II

Таблица  № 21
Ном.
по
ред

1 5
1.

Таблица  № 22
Ном.
по
ред

1 5
1.

Съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, 
търговски дружества или кооперации: Таблица  № 23
Ном.
по
ред

1 5
1.

12 месеца преди назначаването ми на длъжността
Таблица  № 24

Ном.
по
ред

1 5
1.

Таблица  № 25
Ном.
по
ред

1 5
1.

4

Имам участие в следните търговски дружества : 

Предмет на дейностНаименование на ЕТ

Описание на промяната

32

Описание на промяната

2

Дата на настъпване 
на промяната

Описание на промяната

3

3

4

4

Дата на настъпване 
на промяната

 XI.  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

Дата на настъпване 
на промяната

Дата на настъпване 
на промяната

4

Имам участие в следните търговски дружества : 

42

Участие Описание на промяната

Име на декларатора
/собствено, бащино, фамилно/

2

Петя Тодорова Стоилова - Владимирова

Развивам дейност като едноличен търговец в следните области :

Наименование на ЕТ Предмет на дейност

Дружество

Дружество

D9A1ADF1

Участие

2

Участие

Описание на промяната

3

Дружество

Развивам дейност като едноличен търговец в следните области :

3

Дата на настъпване 
на промяната

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране ПромянаПромяна

Нямам нищо за деклариране ПромянаПромяна

ПромянаПромяна

ПромянаПромяна

ПромянаПромяна
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или кооперации: Таблица  № 26
Ном.
по
ред

1 5
1.

или задължения по служба Таблица  № 27
Ном.
по
ред

1 5
1.

Таблица  № 28
Ном.
по
ред

1 5
1.

Таблица  № 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.

Описание на промянатаДружество

Предмет на договора

3

XII. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от декларатора решения в кръга на неговите правомощия или задължения

Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето решения в кръга на неговите правомощия

по служба;

Описание на промяната

4

Съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества 

Област на дейност на свързаните лица

4

Дата на настъпване 
на промяната

32

2

Дата на настъпване 
на промяната

Описание на промяната

4

Име на лицето

Участие

Име на лицето с което е 
сключен договорът

Произход на 
средствата, с които 

задължението е 
предсрочно 

погасено

Ном. 
по ред

Вид на 
задължението

Първоначален 
размер на 

задължението

Вид на 
валутата

3

Титуляр на 
задължението

Име:
собствено, 

бащино, фамилно

Равностой-
ност в лева 

на 
задължение

то преди 
предсрочно

то му 
погасяване

2

Дата, на 
която 

задължение
то е 

предсрочно 
погасено

Равностойност 
в лева на 

първоначалния 
размер на 

задължението

Равностойност 
в лева на 

остатъка на 
задължението 

след 
предсрочното 
му погасяване

Вид на 
валутата

Остатък на 
задължение

то след 
предсроч-

ното му 
погасяване

Към банки/към 
физически и 
юридически 

лица, различни 
от банки

предсрочно погасяване - ако размерът на средствата надхвърля 10 000 лв.
XIV. Произход на средствата при пълно предсрочно погасяване на задължения и кредити, а при частично 

XIII. Данни за свързани лица, към дейността на 

Дата на настъпване 
на промяната

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

Нямам нищо за деклариране

ПромянаПромяна

ПромянаПромяна

ПромянаПромяна

ПромянаПромяна
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