
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 234, ал.2 и ал.3 от Търговския закон 

Долуподписаната, Маргарита Георгиева Димитрова, ЕГН „ родена 
на г., гражданин на Република България, притежаваща лична карта 
Neo „ издадена на г. от МВР - Хасково, с постоянен адрес: община 

Димитровград, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

не са налице пречки по чл. 234, ал. 2 от Търговския закон на Република България за 

избора ми за член на Надзорния съвет на „Неохим” АД с ЕИЙК 836144932, и по 

специално: 

е не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено 

поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на 
решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени 

кредитори; 

е несъм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за 

което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение 
на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по 

Закона за запасите от нефт и нефтопродукти на Република България; 

е отговарям на изискванията на действащото законодателство и на устава на 

„Неохим” АД и мога да бъда избрана за член на Надзорния съвет на дружеството. 

СЪГЛАСНА СЪМ да бъда член на Надзорния съвет на „Неохим” АД, със седалище и 
адрес на > управление: гр. „Димитровград, Източна “индустриална > зона, 

ул. „Химкомбинатска”, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 
на Република България с ЕИЙК 836144932. 

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна отговорност 
по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България. 

          МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА ЕГН: 

' „ЛК: Г. О Мре 
Рег. Мо 4812 Събрана та СЖ 

  Нотариус: LAB: 
 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 237, ал.3 и ал.4 от Търговския закон 

Долуподписаната, Маргарита Георгиева Димитрова, ЕГН „ родена 
на г., гражданин на Република България, притежаваща лична карта 

Ne „ издадена на -. г. от МВР - Хасково, с постоянен адрес: община 

Димитровград, г 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1. Нямам участие като неограничено отговорен съдружник в търговски 
дружества; 

2. Притежавам повече от 25 на сто от капитала на следните юридически лица: 

- Едноличен собственик на капитала на „М Димитрова” ЕООД, ЕЙК 200445739, 
със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Грети март” Хе 4; 

- Едноличен собственик на капитала на „Маргарет Одит” ЕООД, 

ЕИК 126038404, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, 
ул. „Ш. Петьофи” Хе 1; 

- „Димитрови Одит” ООД, ЕИЙК 126619644, със седалище и адрес на управление: 
гр. Димитровград, ул. „Хасковска” Хо 15; 

- „Интерфинансисг” ООД, ЕЙК 836173688, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1; 

- ЕТ „Дионисий - Маргарита Димитрова“, ЕИЙК 040470171, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, бул. „Грети март” Хо 4. 

- „Агроиндевър” ООД, ЕИК 200421147, със седалище и адрес на управление: 
общ. Димитровград, с. Добрич, ул. „Рила” Хо 35, - по реда на наследяването; 

- „Ем Ди Инвест” ЕООД, ЕИК 200970847, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1, - по реда на наследяването; 

- „Агро ДГ” ООД, EMK 201488608, със седалище и адрес на управление: 

общ. Димитровград, с. Добрич, ул. „Рила” Хо 35, - по реда на наследяването; 

- „ВДТ АГРО” ООД, ЕИК 202847658, със седалище и адрес на управление: 

общ. Хасково, с. Узунджово, ул. „Христо Смирненски” Хо 10, - по реда на 

наследяването;



- „Лотос Инвест” ООД, ЕИК 206051498, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” Хе 3, - по реда на наследяването; 

- „Лотос” ООД, ЕИК 126547967, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” Хо 3, - по реда на наследяването; 

- „Месокомбинат Свиленград” ООД, ЕИК 201960553, със седалище и адрес на 

управление: гр. Смолян, ул. „Острица” Хе 35, ап. 10 - непряко, чрез участието си по 
реда на наследяването с поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Лотос 
Инвест” ООД, ЕИК 206051498. 

3. Участвам в управителните или контролни органи и/или съм прокурист, 

търговски управител на следните юридически лица и в следните качества: 

- управител на „М Димитрова” ЕООД, ЕИК 200445739, със седалище и адрес на 

управление: гр. Димитровград, ул. „Грети март” Хе 4; 

- управител на „Маргарет Одит” ЕООД, ЕЙК 126038404, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Ne 1; 

- управител на „Димитрови Одит” ООД, ЕИЙК 126619644, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, ул. „Хасковска” Хе 15; 

- управител на „Интерфинансист” ООД, ЕИК 836173688, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хе 1; 

- физическо лице - търговец Маргарита Георгиева Димитрова представляващо 

ЕТ „Дионисий - Маргарита Димитрова“, ЕИК 040470171, със седалище и адрес на 

управление: гр. Димитровград, бул. „Грети март” Хе 4. 

- член на настоятелство на Народно читалище „Нов път 2011”, ЕИК 176245544, 

със седалище и адрес на управление: община Димитровград, с. Добрич, ул. „Кирил и 

Методий” Хо 5; 

- член на колективен орган на управление на политическа организация 
„Български Социалдемократически Съюз”, Булстат 121890862, регистрирана по ф.д. 

2077/1999 на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

район Оборище, бул. „Цар Симеон” Хе 5; 

4. Не съм прокурист. 

5. Няма да извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, няма да 

участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, както и да 
бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, 

когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Общото събрание 

на акционерите на „Неохим” АД, с ЕЙК 836144932 е дало изрично съгласие.



6. Няма да разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на 

член на Надзорния съвет на „Неохим” АД, с ЕИК 836144932, ако това би могло да 

повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като 

престана да бъда член на Надзорния съвет на това дружество, с изключение на 
информация, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена 

от дружеството. 

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна отговорност 
по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България. 

3B. 04 Jody Дата:   



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 1146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаната, Маргарита Георгиева Димитрова, ЕГН „ родена 

на -, гражданин на Република България, притежаваща лична карта 
No издадена на“ г. от МВР - Хасково, с постоянен адрес: община 

Димитровград, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1. Не притежавам пряко или непряко най-малко 25 на сто от гласовете на 

Общото събрание на „Неохим” АДс ЕИК 836144932; 

2. Нямам контрол по смисъла на 81, т.14 от Допълнителните разпоредби на 

ЗПИЦК върху „Неохим” АД с ЕИК 836144932; 

3. Притежавам пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото 

събрание на следните юридически лица: 

- Едноличен собственик на капитала на „М Димитрова” ЕООД, ЕИЙК 200445739, 
със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Грети март” Хо 4; 

- „Едноличен собственик на капитала на „Маргарет Одиг” ЕООД, 

ЕИК 126038404, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, 

ул. „Ш. Петьофи” Хе 1; 

- „Димитрови Одит” ООД, ЕИК 126619644, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Хасковска” Хо 15; 

- „Интерфинансист” ООД, ЕЙК 836173688, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1; 

- ЕТ „Дионисий - Маргарита Димитрова“, ЕИК 040470171, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, бул. „Грети март” Хо 4; 

- „Агроиндевър” ООД, ЕИК 200421147, със седалище и адрес на управление: 

общ. Димитровград, с. Добрич, ул. „Рила” Хо 35, - по реда на наследяването; 

- „Ем Ди Инвест” ЕООД, ЕИЙК 200970847, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1, - по реда на наследяването; 

- „Агро ДГ” ООД, ЕИК 201488608, със седалище и адрес на управление: 

общ. Димитровград, с. Добрич, ул. „Рила” Хо 35, - по реда на наследяването; 

- „ВДТ АГРО” ООД, ЕИК 202847658, със седалище и адрес на управление: 

общ. Хасково, с. Узунджово, ул. „Христо Смирненски” Хе 10, - по реда на 

наследяването; 

- „Лотос Инвест” ООД, ЕИК 206051498, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” Хе 3, - по реда на наследяването; 

- „Лотос” ООД, ЕИК 126547967, със седалище и адрес на управление: 
гр. Димитровград, ул. „Сава Доброплодни” Хо 3, - по реда на наследяването;



  

- „Месокомбинат Свиленград” ООД, ЕИК 201960553, със седалище и адрес на 
управление: гр. Смолян, ул. „Острица” Хо 35, ап. 10 - непряко, чрез участието си по 

реда на наследяването с поне 25 на сто от гласовете в общото събрание на „Лотос 
Инвест” ООД, ЕИЙК 206051498. 

4. Упражнявам контрол по смисъла на 51, т.14 от Допълнителните 

разпоредби на ЗППЦК върху следните юридически лица: 

- Едноличен собственик на капитала на „М Димитрова” ЕООД, ЕИК 200445739, 

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. „Грети март” Хе 4; 

- Едноличен собственик на капитала на „Маргарет Одит” ЕООД, 

ЕИК 126038404, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, 
ул. „Ш. Петьофи” Хо 1; 

- „Интерфинансист” ООД, ЕИК 836173688, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1; 

- ЕТ „Дионисий - Маргарита Димитрова“, ЕЙК 040470171, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, бул. „Грети март” Хо 4; 

- „Ем Ди Инвест” ЕООД, ЕИК 200970847, със седалище и адрес на управление: 

гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1, - по реда на наследяването. 

5. Участвам в управителните или контролни органи и/или съм прокурист, 
търговски управител на следните юридическите лица и в следните качества: 

- управител на „М Димитрова” ЕООД, ЕЙК 200445739, със седалище и адрес на 

управление: гр. Димитровград, ул. „Грети март” Ne 4; 

- управител на „Маргарет Одит” ЕООД, ЕИЙК 126038404, със седалище и адрес 
на управление: гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1; 

- управител на „Димитрови Одит” ООД, ЕИК 126619644, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, ул. „Хасковска” Хо 15; 

- управител на „Интерфинансист” ООД, ЕИЙК 836173688, със седалище и адрес 

на управление: гр. Димитровград, ул. „Ш. Петьофи” Хо 1; 

- физическо лице - търговец Маргарита Георгиева Димитрова представляващо 
ЕТ „Дионисий - Маргарита Димитрова“, ЕИК 040470171, със седалище и адрес на 
управление: гр. Димитровград, бул. „Грети март” Хо 4; 

- член на настоятелство на Народно читалище „Нов път 2011”, ЕИК 176245544, 

със седалище и адрес на управление: община Димитровград, с. Добрич, ул. „Кирил и 
Методий” Хо 5; 

- член на колективен орган на управление на политическа организация 
„Български социалдемократически Съюз”, Булстат 121890862, регистрирана по ф.д. 

2077/1999 на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, 
район Оборище, бул. „Цар Симеон” Хо 5. 

6. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да 

бъда призната за заинтересовано лице, освен Договор за дистрибуция на амониев



нитрат, произвеждан от „Неохим“ АД, сключен между „Неохим“ АДи „Евро Ферт“ АД 

с ЕИЙК 126180065 от 17.12.2019г. 

7. Горепосочените обстоятелства са налице към момента на подписване на 
декларацията и че съм длъжна да ги декларирам ив 7 - дневен срок от избирането ми за 
член на Надзорния съвет на „Неохим” АД, както и пред Комисията за финансов надзор 

на Република България и пред Българската фондова борса, а в случаите на притежаване 

или придобиване пряко или непряко на 25 на сто от гласовете от общото събрание на 
дружеството или контролиране - в 7-дневен срок от придобиване на гласовете, 
съответно на контрола, както и че съм длъжна да актуализирам данните по 
декларацията в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство. 

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна отговорност 
по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България. 

     
   

29.04, dQ29 Дата аз, Декларатор шннененненой 

Маргарита Георгиева Димитрова



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 1166 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 

Долуподписаната, Маргарита Георгиева Димитрова, ЕГН родена 

на „ гражданин на Република България, притежаваща лична карта 
Хе издадена на г. от МВР - Хасково, с постоянен адрес: община 

Димитровград, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

като член на Надзорния съвет на „Неохим” АД, ЕИК 836144932, 

1. Ще изпълнявам задълженията си с грижата на добър търговец по начин, който 

обосновано считам, че е в интерес на всички акционери на дружеството и като ползвам 

само информация, за която обосновано считам, че е достоверна и пълна; 

2. Ще проявявам лоялност към дружеството, като: 

- предпочитам интереса на дружеството пред своя собствен интерес; 
- избягвам пряк или косвен конфликт на интереси между своя интерес и 

интереса на дружеството, а ако такъв конфликт възникне - своевременно и пълно го 

разкривам писмено пред съответния орган и не участвам, както и не оказвам влияние 
върху останалите членове на съвета при вземането на решения в тези случаи; 

- не разпространявам непублична информация за дружеството и след като 

престана да бъда член на Надзорния съвет на „Неохим” АД, до публичното 

оповестяване на съответните обстоятелства от дружеството. 

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося наказателна отговорност 
по чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България. 

   

   

23:04 2044. Дата аи ти Декларатор ............ 

Маргарита Георгиева Димитрова



РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД ВАЖИ ЗА СРОК 

БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ОТ ШЕСТ 

Рег. Мо 905 МЕСЕЦА! 

Дата на издаване: 18.05.2022 г. 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 

РАЙОНЕН СЪД ДИМИТРОВГРАД 
УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ 

ПРИ РАЙОНЕН СЪД ЕЛЕНА, 

СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО: 

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА 
ЕГН/ЛНЧ: 

РОДЕН(А): 

ГРАЖДАНСТВО: България 

НАСТОЯЩ АДРЕС: 

МАЙКА: МАРИЙКА СТОЯНОВА ЯНКОВА, род. на 

БАЩА: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ, род. на 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

Свидетелството за съдимост не отразява наложени адм.наказания по чл.7ВА 
от НК и осъждания, по които е постановена реабилитация или амнистия- > 

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: вписване като член на Надзорен съвет 
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СПРАВКА ЗА 
ИМЕНАТА, ПОСТОЯНЕН АДРЕС И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Имена: 
Маргарита Георгиева Димитрова 

Постоянен адрес: 
община Димитровград, 

Професионална квалификация: 

Съгласно приложена към настоящата справка автобиография (СУ) 

     

Дата AB. OY IOA г. Подпис нон блонееувоненеонеевононе 

Маргарита Георгиева Димитрова



ЕвРОПЕЙСКИ 

ФОРМАТ НА 

АВТОБИОГРАФИЯ 

ЛичндА ИНФОРМАЦИЯ 

Име 

Адрес 

Телефон 

E-mail 

Националност 

Дата на раждане 

ТРУДОВ СТАЖ 

* Дати (от-до) 

» Име и адрес на работодателя 

е Вид на дейността 

» Заемана длъжност 

» Дати (от-до) 

» Име и адрес на работодателя 

» Вид на дейността 

» Заемана длъжност 

е Дати (от-до) 

е Име и адрес на работодателя 

е Вид на дейността 

» Заемана длъжност 

е Дати (от-до) 

е Име и адрес на работодателя 

» Вид на дейността 

е Заемана длъжност 

е Дати (от-до) 

» Име и адрес на работодателя 

е Вид на дейността 

» Заемана длъжност 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

» Дати (от-до) 

» Име ивид на обучаващата 
или образователната 

организация 

Автобиография 
Димитрова Маргарита реч   

ДИМИТРОВА, МАРГАРИТА, ГЕОРГИЕВА 

общ. Димитровград, България 

mdimitrova@margaretaudit.bg 

Българска 

2008г. до сега 

М Димитрова ЕООД 

Търговия 

Собственик и Управител 

2002г. до сега 

Димитрови одит ООД 

Счетоводни и одиторски услуги 

Собственик и Управител 

1996г. до сега 

Маргарет одит ЕООД 

Счетоводни и одиторски услуги 

Собственик и Управител 

1994г. до сега 

Интерфинансист ООД 

Счетоводни услуги 

Собственик и Управител 

1991г. до сега 

ЕТ Дионисий-Маргарита Димитрова 

Счетоводни услуги, търговия 

Собственик 

1991г. 

ИДЕС гр. София



е Наименование на 

придобитата квалификация 

» Дати (от-до) 

» Име ивид на обучаващата 
или образователната 

организация 

« Наименование на 

придобитата квалификация 

» Дати (от-до) 

» Име ивид на обучаващата 
или образователната 

организация 

» Наименование на 

придобитата квалификация 

» Дати (от-до) 

» Име ивид на обучаващата 

или образователната 

организация 

« Наименование на 

придобитата квалификация 

МАЙЧИН ЕЗИК 

ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

2 стр. Автобиография 
Димитрова Маргарита 

Дипломиран експерт-счетоводител / регистриран одитор 

Диплома 0032/1991г. 

1986г.-1987г. - 

ВИИ Карл Маркс, отделение за повишаване на кадрите гр. София 

Организация и методология на счетоводната отчетност 

1976г.-1981г. 

ВИНС Димитър Благоев гр. Варна 

Икономист по строителството 

1976г. 

Гимназия гр. Севлиево 

Средно 

Български 

Лидерски умения, работа в екип, аналитично мислене, критично мислене, 
креативност упоритост, честност, отговорност, лоялност, позитивно 
отношение, гъвкавост, професионализъм 

Компютърна грамотност - работа с различни програми, М5 ойсе


