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Нямам нищо за деклариране. X
Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране.

Ном 

по 

ред

1.

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

Наименование на ЕТ Предмет на дейност

Дружество

Име на декларатора:
ЕГН:

/собствено, бащино, фамилно/

Таблица  № 16

Размер на дяловото участие

Дружество Участие

 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

ЕТ"Юлия Георгиева - 2000" ( ЕТ е продадено при условията на чл.15 от ТЗ, с Договор за продажба на предприятие на ЕТ от 17.06.2008 година. Нотариално заверен от Нотариус Огнян Каменов, рег І 178 на НК Производство, изкупуване, преработка, съхранение и продажба на селскостопанска продукция, растителна и животинска, диворастящи плодове, гъби, билки, вътрешна и външна търговия на дребно, всякакви вид хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, оказион, букит, антикварна дейност, производство и продажба на безалкохолни напитки, хляб и хлебни изделия, цигари и други, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни фирми, продажба на стоки за църковни ритуали, производство и продажба на цветя, транспортна дейност, превоз на пътници и товари осъществявани чрез собствен и наемен труд, дърводобив, дървообработване и дърводелски услуги, предоставяне с наемен труд ,  предоставяне на селскостопански услуги(оран, сеитба и др.) предоставяни със собствен и наемен труд, продажба на книги, канцеларски стоки и всякакъв вид канцеларски изделия, учебници и учебни пособия, упражняване на всички дейности незабранени от законите в страната ни, упражняване на вскички дейности в страната и

Декларатор:

                                        /подпис/ Стр.2-2/4

Юлия ******** Евгениева



ZPKONPI_Dekl_35_A1_T2-2

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.

Ном 

по 

ред

1.

 2.3 Развивам дейност като едноличен търговец: Таблица  № 20

Таблица  № 19

Дружество

Дружество

Таблица  № 18

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:

 2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

ЕТ"Юлия Георгиева - 2000" ( ЕТ е продадено при условията на чл.15 от ТЗ, с Договор за продажба на предприятие на ЕТ от 17.06.2008 година. Нотариално заверен от Нотариус Огнян Каменов, рег І 178 на НК Производство, изкупуване, преработка, съхранение и продажба на селскостопанска продукция, растителна и животинска, диворастящи плодове, гъби, билки, вътрешна и външна търговия на дребно, всякакви вид хранителни и нехранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, оказион, букит, антикварна дейност, производство и продажба на безалкохолни напитки, хляб и хлебни изделия, цигари и други, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни фирми, продажба на стоки за църковни ритуали, производство и продажба на цветя, транспортна дейност, превоз на пътници и товари осъществявани чрез собствен и наемен труд, дърводобив, дървообработване и дърводелски услуги, предоставяне с наемен труд ,  предоставяне на селскостопански услуги(оран, сеитба и др.) предоставяни със собствен и наемен труд, продажба на книги, канцеларски стоки и всякакъв вид канцеларски изделия, учебници и учебни пособия, упражняване на всички дейности незабранени от законите в страната ни, упражняване на вскички дейности в страната и

Декларатор:

                                        /подпис/ Стр.2-3/4

Юлия ******** Евгениева
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Нямам нищо за деклариране. X
Ном 

по 

ред

1.

Нямам нищо за деклариране. X
Ном 

по 

ред

1.

Дата:  г.04.06.2018

/собствено, бащино, фамилно/

Име на декларатора:

Трите имена на лицето 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:

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

ЕГН:

Таблица  № 22

Таблица  № 21

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

Декларатор:

                                        /подпис/ Стр.3-4/4

Юлия ********* Евгениева


