
Приложение
към чл. 12, т. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване

на конфликт на интереси

Долуподписаният^на^ Кирил Иванов Асенов
(трите имена)

качеството си на лице, заемащо публична длъжност: 

общински съветник в Общински съвет на гр. Смолян

(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането-/назначававете-ми на длъжността:
имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското
дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):

съгласно Приложение №1 към настоящата декларация;

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името 
и предметът на дейност):

ЕТ "Арексим- Кирил Асенов", ЕИК 120024497, предмет на дейност: производство и 

търговия на всякакви разрешени от закона стоки, вещи и ценни книжа, извършване 

на всякакви разрешени от закона услуги;

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

съгласно Приложение №2 към настоящата декларация;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм: 

имал(а) участие в следните търговски дружества 
(посочва се името на търговското дружество):

същото както посоченото в точка 1- Приложение №1 от настоящата декларация;

разви вал (а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се 

името и предметът на дейност):

ЕТ "Арексим- Кирил Асенов", ЕИК 120024497, предмет на дейност: производство и 

търговия на всякакви разрешени от закона стоки, вещи и ценни книжа, извършване 

на всякакви разрешени от закона услуги;



бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните 
юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации: 

същото както посоченото в точка 1- Приложение №2 от настоящата декларация;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към 
други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото 
задължение и кредитора):

115 264 лв., служебен аванс от "Арексим Инженеринг" ЕАД;

565 458 лв., договор за заем от "Арексим" ЕООД;

4. Имам сключени договори със следните лица, които извършват дейност в 
области, свързани с вземаните в кръга на правомощията или задълженията ми 
по служба решения:

5. Имам частен интерес към дейността на следните свързани с мен лица по 
смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

Забележка. Лицата, които заемат публични длъжности към 31 март 2009 г., 
декларират обстоятелствата по т. 1, 3, 4 и 5  към 31 март 2009 г., 
а пот. 2 - към 31 март 2008 г.

Дата 06.11.2015г. Декларатор:



към Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси

Към датата на избирането, назначаването ми, имам участие в следните търговски дружества:

1. "Арексим" ЕООД, ЕИК 825283578 -100% собственик на дяловете

2. "Арексим Инженеринг" ЕАД, ЕИК 203029781 -100% собственик на акциите

3. "Батт Бокс" ЕООД, ЕИК 203361794 - 100% собственик на дяловете

4. "Арексим Гарден" ЕООД, ЕИК 160094172 -100% собственик на дяловете

5. „Пилот Европа" ЕООД, ЕИК 115046848- 100% собственик на дяловете

6. "Арексим Риъл Естейтс"ЕООД, ЕИК 203419393- 100% собственик на дяловете

7. "СДП"ЕООД, ЕИК 115046862,100% собственик на дяловете

8. „Перелик Инфраструктурна Компания" ЕИК 200093426, 32,22 % собственик от акциите

9. „Еко Агро Проджект"АД, ЕИК 175443459, 25% собственик от акциите

10. "Смолян Сити Център" АД, ЕИК 200466217, 75% собственик от акциите

11. „Спортно-туристически център Перелик" ЕАД, ЕИК 120075422, 50% собственик от 

акциите

12. "Перелик Риъл Естейт" АД, ЕИК 120614430, 50% собственик от акциите
13. "Ромфея" ООД, ЕИК 115129774, 26% собственик от дяловете

14. „Пикстрой" ООД (в ликвидация), ЕИК 120618133, 45% от дяловете

Приложение №1

Декларатор:

Кирил Асенов



към Декларация по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси

Към датата на избирането, назначаването ми на длъжността, съм управител, член на орган на 

управление и контрол, на следните търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел 

или кооперации:

1. "Арексим"ЕООД, ЕИК 825283578, управител

2. "Арексим Инженеринг"ЕАД, ЕИК 203029781, изпълнителен директор

3. "Батт Бокс" ЕООД, ЕИК 203361794, управител

4. "Арексим Риъл Естейтс"ЕООД, ЕИК 203419393, управител

5. „Перелик Инфраструктурна Компания" АД, ЕИК 200093426, изпълнителен директор

6. „Еко Агро Проджект" АД, ЕИК 175443459, член на съвета на директорите

7. "Смолян Сити Център" АД, ЕИК 200466217, изпълнителен директор

8. „Спортно-туристически център Перелик" ЕАД, ЕИК 1200754221, изпълнителен директор

9. "Перелик Риъл Естейт" АД, ЕИК 120614430, изпълнителен директор

10. "Ромфея" ООД, ЕИК 115129774, управител

11. „Пикстрой" ООД (в ликвидация), ЕИК 120618133, ликвидатор

Приложение №2

Юридически лица с нестопанска цел:

1. Сдружение „Съюз на работодателите в гр. Смолян", Председател.

Декларатор:

Кирил Асенов


