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Част II: ИНТЕРЕСИ 

Контролно число: 
vl.O 

82А69В79 
/Попълва се автоматично/ 

Име: 

ЕГН: 

Месторабота: 

Длъжност: 

Код: 

Петя еева 

МЗХГ 

държавен експерт 

/Попълва се служебно/ 

Стр.1-1/1 



име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ П е т я П е е в а ЕГН: 

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. Към датата на избирането или назначаването на длъжност: 

1.1. Имам участие в следните търговски дружества: Нямам нищо за деклариране. Таблица № 15 
Ном 
по 

ред 
Дружество Размер на дял овото участи е 

1. 

1.2. С 
на юр 

ъм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 
)идически лица с нестопанска цел или на кооперации: Нямам нищо за деклариране. X Таблица № 16 

Ном 
по 

ред 
Дружество Участие 

1. 

Ном 
по 

ред 
Наименование на ЕТ Предмет на дейност 

1. 

Декларатор: 
/ПОДПИЕ7 Стр.2-1/2 



Име на декларатора: Петя [пеева ЕГН: 
/собствено, бащино, фамилно/ 

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

2.1. Имам участие в следните търговски дружества: Нямам нищо за деклариране. X Таблица № 18 

Ном 
по Дружество Размер на дяловото участие 

ред 
1. 

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 
на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации: Нямам нищо за деклариране. X Таблица № 19 

Ном 
по 

ред 
Дружество Участие 

1. 

Ном 
по 

ред 

Наименование на ЕТ Предмет на дейност 

1. 

Декларатор 
Стр.2-2/2 



име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ П е т я Пеева ЕГН: 

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. Към датата на избирането или назначаването на длъжност: 

1.1. Имам участие в следните търговски дружества: Нямам нищо за деклариране. X Таблица № 15 
Ном 
по 

ред 
Дружество Размер на дял овото участи е 

1. 

1.2. С 
на юр 

ъм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 
)идически лица с нестопанска цел или на кооперации: Нямам нищо за деклариране. X Таблица № 16 

Ном 
по 

ред 
Дружество Участие 

1. 

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец: Нямам нищо за деклариране. X Таблица № 17 
Ном 
по 

ред 
Наименование на ЕТ Предмет на дейност 

1. 

Декларатор: 
/подпце/ Стр.2-1/2 


