ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО:
Промяна

К ПК0 НПи

Ш~т ’ ZB.lJ.LJtl
Mi
' ...... JPorS/iea се служебно/
'

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА .ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т: 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА:
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Име:

Д|

Даниели 1рр|ШНК(КП<ди;;<.>е.'

i/l Щ ш Щ щ Ш

^ т / Щ :'L J J J k

Специалист "Социални дейности"
Контролно число:
tm w ’t

'

A1D7869F
/Попълва се автоматично/

Код:
/Попълва се

служебно/

m anm jM i .as, А и з Л :

05,04.2022,09:59:

Име нз декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

ЕГНг;

кКостздиноеа

ДаЩ ела/

VU. Участие е търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или «а кооперации, както и
извършване на дейност като едноличен търговец жътдатата и« избирането или назначаването и 12 месеца преда датата нз избирането или назначаването
1, Към датата на избирането или назначаването ма длъжност;
1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Нямам нтда!за1|8Кла^Иране.

1,2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
с нестопанска цел или на кооперации:

Нямам нищо за деклариране.

1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:

Нямам нищо за деклариране.

нй юридически яйца

- . .

Л

Таблица NS15

,.

X

Таблица т 16

X

Таблица N° 17

Декларатор:

/подпис/

Стр.2-1/2

тт:%шУт 0

3>(СШЧ_В<1*1„35_А1!Т2-2

. Име на декларатора;
/собствено, бащино, фамилно/ I

/Дан швт"

ИСогтадинова

ЕГН:

2. Дванадесет месеца преди датата на набирането или назначаването ми на длъжност;
2.1. Имам участие е следните търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

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.

23 Развивам дейност като едноличен тцргсздец:

Нямам нищо за декларирано.

ш м ш

Таблица ?# 18

Таблица N919

X

.

\ййяицз fte 20

Щ

Декларатор:
Ш ,г Ш

ZPKONPi...Osl«.3B.^l„T2-l

05.04.2Ш

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

Даниела ШИРИИЖоаздинова

x mm

ЕГН:’.:

VW, 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:
:■

! У : Ш /f ЕДОУШ:Л'Мдйда.ШМ

iX<Данми за свързани лица, към дейност на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
;

__

Нймлм нищо за деклариране.

X.

, •• ; . таблица1№22

..."

Дага: 05.04,2022

йМйш:НЧ0№

Декларатор;

4

/п^ДШс/ \

.

*ЦМ

г.

