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ПЕНКА ЦОНЕВА НИКОЛОВА

ЕГН:

V II. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски друж ества, на ю ридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извърш ване 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 търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

X

Таблица № 15

1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
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Име на декларатора:
/собствено, ба!Дино, фамилно/
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ПЕНКА ЦОНЕВА НИКОЛОВА

ЕГН:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

X

Таблица № 1 8

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества,
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Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/
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ПЕНКА ЦОНЕВА НИКОЛОВА

ЕГН:

VIII. Д оговори с лица, които извърш ват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заем ащ о висша публична длъж ност, решения в кръга на неговите
правомощ ия или задълж ения по служба:
Нямам нищо за деклариране.

X

Таблица N° 2 1

X

Таблица № 22

IX. Данни за свързани л ица, към дейността на които лицето, заем ащ о висша публична длъж ност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране.

Дата:

19.4.2019

г.
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