
Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

Размер на дяловото участие

Дружество Участие

Адриан Димитров Атанасов

 1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

 1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

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

 на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

Таблица  № 15

Дружество

Име на декларатора:
ЕГН:

/собствено, бащино, фамилно/

Таблица  № 16

Наименование на ЕТ Предмет на дейност

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

 1.3. Развивам дейност като едноличен търговец: Таблица  № 17
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Адриан Димитров Атанасов
Име на декларатора:

ЕГН:
/собствено, бащино, фамилно/

Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

 2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Размер на дяловото участие

Наименование на ЕТ Предмет на дейност

Участие

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

 на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации:

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

 2.3 Развивам дейност като едноличен търговец: Таблица  № 20

Таблица  № 19

Дружество

Дружество

Таблица  № 18
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Нямам нищо за деклариране.

Ном 

по 

ред

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Нямам нищо за деклариране. X

Ном 

по 

ред

1.

Дата:  г.

ДГ "Васил Левски",представлявано от Антония Колева Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Васил Левски" по изискванията на Закона за публичните финанси.

Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Приказка"за оформяне на "Профил на купувача".

ДГ "Незабравка",представлявано от Иванка Стефанова Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Незабравка"  по изискванията на Закона за публичните финанси.

ДГ "Детелина",представлявано от Бонка Коцева Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Детелина" по изискванията на ЗОП

ДГ "Осми март",представлявано от Недялка Цанева Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Осми март" по изискванията на ЗОП

Община Разград,представлявано от Валентин Стефанов Василев Ремонт и приодична техн. Потдръжка на ЛЕД дисплей за употреба на открито , монтирана на фасадата на ОКЦ Разград и управлчващият го компютър.

Община Разград,представлявано от Валентин Стефанов Василев Профилактика и софт. обслужване на комп. Системи и периферни устройства в офиса на ОИЦ Разград

ДГ "Щестте Ястребинчета",представлявано от Петя Станева Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Щестте Ястребинчета" за оформяне на "Профил на купувача".

ДГ "Славейче",представлявано от Младенка Ботева Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Славейче"за оформяне на "Профил на купувача".

ДГ "Приказка",представлявано от Румяна Ненова

ЕГН:

Създаване и потдържане на страницата на ДГ "Митко Палаузов"за оформяне на "Профил на купувача".

Таблица  № 22

Таблица  № 21

Трите имена на лицето, с което е сключен договора Предмет на договора

Област на дейност на свързаните лица

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:

ДГ "Митко Палаузов",представлявано от Антония Колева

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

06.05.2018

/собствено, бащино, фамилно/

Име на декларатора:
Адриан Димитров Атанасов

Трите имена на лицето
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