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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ Я 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

Промяна 

год. 

2/12/2020, 10:32 АМ 

ИАОС npu МОСВ 

Вх. No .... !lf2r!:.1.l..f./!...f.2of.e2. 
Софuя 

/Попълва се служебно/ 

Контролно число: 
vl.O 

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 

02954334 
Попълва се автоматично 

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: jreoprи Ива·нов Р�ев I 

ЕГН:  1 

Месторабота: /идос 
-. 

1 
Длъжност: / Младши експерт ! 

1<од: [ ] �, 1 
/Попълва се служебно/ 
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Име на декларатора: 

/собствено, бащино, фамилно/ Георги Иванов Рашев 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 и'Jlи назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

Ном 

по 

ред 

1. 

' ' . " .

п 

1 1' ' х 

r>и '"�- . ' f\ЯЛOfIOrO \1Чi:1СТИI?. 

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества 

- г --------. 

Ном 

по Дружеспю 

рРД 

1. 

- - -------.-

Ном 

по Наименование нз ЕТ 

ред 

1, 

"''" -

--,- - - г----.------.- -,-

- - -- ---,- --- г----.- · ·-·г ·г- ---

1 х 

Участие 

1 х 

Предмеt на дейност 

Декларатор: 

/подпис/

1 

1 �-
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Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Георги Иванов Рашев 

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

.. 1 •• • 

Ном 

по Дружсспзо 

ред 

1 

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества 
� г -� 

Ном 
..... 

по 
.. 

ред 

1. 

Ном 
по Наименование на 
ред 

1. 

-� 

. .

--� г- -г � 

2/12/2020, 10:32 АМ 

ЕГН:  

1 х 1 

на дяловото у•,астис 

1 х 1 � 

Участие 

1 х 1 

Предмет нэ ,..,� ::, ·��,

декларатор: 

/подпис/ Стр.2-2/2 
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Име на декларатора: 

/собствено, бащино, фамилно/ Георги Иванов Рашев ЕГН:  

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: 

.. 

Ном 
1·10 Тр,не имена ЛИЦО!О, с f<Oero е догоеора 

ОСд 

1. 

,- . ,. -.- 1 1 х 1 

Предмот на до;овора 

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

Ном 
по Трите имена на лиието 

ред 
1. 

. . 1 х 1 

Област дей1юст на сsър_з;,ните лиuа 

Дата: 12.02.2020 

Дема�тор: 

г. 

- --
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