
 

О Б Щ И Н А Р О М А Н 

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136 тел.: 

09123/20 64, факс: 09123/2349 e-mail: 

roman@roman.bg  web: www.roman.bg  

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР 
  

на подадените декларации по чл.35, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобито имущество, съгласно чл.1, ал.2 от НОРИПДУКИ в Община Роман  
  

Трите имена и длъжността на лицето, подало 

декларацията  
Входящ номер, дата и вид на 

декларацията  
Декларацията за несъвместимост 

и декларацията за промяна на  
декларирани обстоятелства в 

декларацията за несъвместимост;  

Декларацията за имущество и 

интереси или за промяна на  
декларацията за имущество и  

интереси в частта ѝ по чл. 37, ал.  

1, т. 12 - 14 от ЗПКОНПИ;  

Лиляна Въткова - кметски наместник с. 

Долна Бешовица  

82 (1)/25.02.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

82 (3)/25.02.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1  

82 (2)/25.02.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.2, част 2  

Капка Йотова – кметски наместник с. 

Стояновци  
83 (1)/27.02.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  
83 (3)/27.02.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1  
83 (2)/27.02.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.2  

Владимир Стоянов – гл. специалист в 

дирекция СА  
84 (1)/10.03.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  
84 (3)/10.03.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1  
84 (2)/10.03.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.2, част 2  

Виолета Кътова – финансов контрольор в 

дирекция ОА  

85 (1)/10.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Цонка Стефанова – главен специалист  в 

дирекция ОА  
86 (1)/10.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Анна Дакова – главен специалист в дирекция 

ОА  

87 (1)/10.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Христо Христов – директор на дирекция  

ОА  

88 (1)/10.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Виолета Димова-Михалева – главен експерт 

в дирекция СА  

90 (1)/13.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Виктория Цакова- главен специалист в 

дирекция СА  
91 (1)/13.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Мариета Цолова – главен експерт в дирекция 

СА  

Z-8/14.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  
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Цветослава Томова – главен специалист в 

дирекция ОА  
Z-9/10.04.2020 г. по чл.35, 

ал.1, т.1, част 1  

    

Виолета Иванова – главен експерт в 

дирекция СА  
КОНПИ-10/23.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Хачик Маркосян – главен специалист в 

дирекция СА  

КОНПИ-11/23.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Красимир Дочев – главен специалист в 

дирекция СА  
КОНПИ-12/23.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Весела Христова – главен специалист в 

дирекция СА  

КОНПИ-13/23.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Христо Христов – директор на дирекция  

ОА  

КОНПИ-14/24.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Диляна Миркова – старши счетоводител в 

дирекция ОА  
КОНПИ-15/24.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Лиляна Маринова – секретар на МКБППМН   КОНПИ-16/27.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Александър Горанов – главен експерт в 

дирекция СА  
КОНПИ-17/27.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Христина Йонкинска – Секретар на  

Община Роман  

КОНПИ-18/29.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Цветелина Маринова – главен експерт в 

дирекция СА  
КОНПИ-19/29.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Паулина Иванова – старши специалист в 

дирекция СА  
КОНПИ-20/29.04.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Ивайло Илиев – кметски наместник на 

с.Курново  

КОНПИ-21/04.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Красимир Кръстев – кметски наместник на 

с.Хубавене  
КОНПИ-22/11.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  
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Пламен Лалов – кметски наместник на 

с.Струпец  
КОНПИ-23/11.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Владимир Стоянов – главен специалист 

вдирекция СА  
КОНПИ-24/12.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Милена Илиева – главен специалист в 

дирекция СА  

КОНПИ-25/12.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Иван Иванов – кметски наместник на 

с.Караш  
КОНПИ-26/12.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Таня Лазарова- главен експерт в дирекция 

СА  

КОНПИ-27/13.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Десислава Върбанова – главен експерт в 

дирекция СА  
КОНПИ-28/15.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Валери Живков – главен специалист в 

дирекция СА  
КОНПИ-29/15.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Капка Йотова – кметски наместник на 

с.Стояновци  
КОНПИ-30/27.05.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Цецка Димитрова – директор на  

ДГ“Зора“  

КОНПИ-31/05.06.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Димитър Георгиев – главен експерт в 

дирекция СА  
КОНПИ-31/08.06.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Иван Панов – кметски наместник на  

с.Ср.рът и с.М.равнище  

КОНПИ-33/10.06.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

    

Ивет Иванова – директор на  

КСУДС  

КОНПИ-34/02.07.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  

КОНПИ-34/02.07.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.1  

КОНПИ-34/02.07.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 2  

Роза Димитрова – директор на  

КСУДУ  

КОНПИ-35/03.07.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 1  
КОНПИ-35/03.07.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.1  
КОНПИ-35/03.07.2020 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 2  

Мария Върбанова – Директор на ДГ „Зора“ КОНПИ-37/05.10.2020 г. по 
чл.35, ал.1, т.2, част 1 и 2  

КОНПИ-37/05.10.2020 г. по 
чл.35, ал.1, т.1 

КОНПИ-37/05.10.2020 г. по 
чл.35, ал.1, т.2, част 2 
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Инж. Тодор Цолов – гл. експерт в дирекция 
ФСД и АПИО 

КОНПИ-39/12.10.2020 г. по 
чл.35, ал.1, т.2, част 1 

  

Деница Иванова – Управител ЦОП КОНПИ-2/10.03.2021 г. по 
чл.35, ал.1, т.2 встъпителна 

КОНПИ-2/10.03.2021 г. по 
чл.35, ал.1, т.1 

КОНПИ-2/10.03.2021 г. по 
чл.35, ал.1, т.2  

Тихомир Тодоров – Психолог ЦОП КОНПИ-3/10.03.2021 г. по 
чл.35, ал.1, т.2  

  

Албена Петкова – Педагог ЦОП КОНПИ-4/10.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2 встъпителна 

 КОНПИ-4/10.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 2 

Цветан Котов – ВРИД Кметски наместник с. 

Стояновци 

КОНПИ-5/12.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2 встъпителна 

КОНПИ-5/12.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.1 

КОНПИ-5/12.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2, част 2  

Христинка – Социален работник ЦОП КОНПИ-7/16.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2 

  

Иван Панов – Кметски наместник КОНПИ-7/18.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2 

  

Виолета Кътова – финансов контрольор КОНПИ-8/18.03.2021 г. по 

чл.35, ал.1, т.2 
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