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Софuя 

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 

ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО-----

Промяна 

год. 
/Попълва се служебно/ 

Нонтролно число: 
vl.O 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ 

ПО ЧЛ. 351 АЛ. 11 Т. 2 

ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

DADE27AE 

Попълва се автомат11чно 

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: !ива Андреева Борисова I 
ЕГН: !  ! 
Месторабота: jидос 

� ·�· ···�· � · �  ·� 
- \

Длъжност: /младwи експерт \

Код: г . �  т· 1 1 
/Попълва се служебно/ 
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1(0NPI_Dekl_ЗS_A1_ Т2-2 

Име на декларатора: 

/собствено, бащино, фамилно/ 
Ива Андреева Борисова 

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

-, · , г-� 1 -· , 
-

Ном 

по Дружество 

ред 

1. 

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, 

. .. 

Ном 

по Дружество 

Ред 

1. 

21-08-19, 7:46 РМ

ЕГН:  

-----i -· - , .... , - -, ,- 1 х 1 --

Размер на дяловото участие 

. . 1 х 1 

Участие 

-- - ·-г-�- - - - - -г- -----,- - -- ---,- --· г,- ---- -. - --г- ---- 1 х 1 --
----.-- . -- --

Ном 

по Наименование на ЕТ Предмет на дейност 

ред 

1. 
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Име на декларатора: 

/собс11вено, бащино, фамилно/ Ива Андреева Борисова 

21-08-19, 7:46 РМ

ЕГН:  

VII. Участие в тьрговски дружества, в органи на управление "IЛИ контрол на тьрговски дружества, на юридически лица с нестоnанска цел или на кооперации, както и
извърwване на дейност като едноличен тьрго1:1ец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:

- -г-� --- " - . -.-,· ---··•• Mr"J'••-·�,,..,...,. I IЛIVIQl"I пr11o.1.1iv �"' M'-'n,1ut'l"lt"UП�· 1 х 1 
Ном 
по Дружество Размер на дяловото участие 
Ред 

1. 

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

Ном 
по 

ред
1. 

Ном 
по 
nед 

1. 

. . - -----

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

Дружество 

г-,· ··-···· ·-·· • -..... ---..,, 

Наименование f,,ja ЕТ 

11111v1""'"1 11r1Wloo'!lv ...,..., M""•'''""t'rlt'U11'-'' 1 х 

Учасrие 

I IЛIVIUIVI пr, ..... v JU M"""'''\,olt'"'t'll.'IП.,;,., 1 х 

Предмет на дейност 

1 

1 

, .... -, .... ,..... .... .  ,. ....... .,., 

1 ..... _., .... ..., .... ··- --

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