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КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА 
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО имrЩЕСТВО 

Промяна 

год. 
/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 

67EFD9FB 
Попълва се автоматично 

Част 11: ИНТЕРЕСИ 

Име: lnетър Валериев Шопов I 

ЕГН: 1 
Месторабота: jидос, РЛ-Благоевград I 
Длъжност: jмл. Експерт I 
Код: 1 1 1 1 

/Попълва се служебно/ 
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Име на декларатора: 
/собствено, бащино, фамилно/ Петър Валериев Шопов --

-
---- --- ЕГН: 

18.6.2019, 13:07 

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 rьрговски дружества: Нямам нищо за деклариране. х Таблица № 15 

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на rьрговски дружества 
х 

1.3. Развивам дейност като едноличен rьрговец: Нямам нищо'за деклариране. х Таблица № 17 
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Име на декларатора: 
/собствено, бащино;-<Ьамилно/ ___ --------- ----- - -- ----Пе+Ьр-6алериев-Ш0п0в--- ----------- -EFH:- 9405160126

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

�._l�Имам участие в следните търговски дружества: Нямам нищо за деклариране. х Таблица № 18 

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

2.3 Развивам дейност като едноличен търговец: Нямам нищо за деклариране. х Таблица № 20 
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Име на декларатора: 
/собствеRо;-бащино�сЬ-амилно/-- l"le-i-ъp-Baл е �эиев-ШоАов 

18.6.2019, 13:07 

l:FH:--

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:

Нямам нищо за деклариране. х Таблица № 21 

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

Нямам нищо за деклариране. х Таблица № 22 

Дата: 12.6.2019
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