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ЕГН: 	3~м(lгд~ -~JP3t¢  Име  на  декларатора : 

/собствено, бащино, фамилно/ 
Павлина 	 I Марковска  

Х  Таблица  №  15 Нямам  нищо  за  деклариране . 1.1. Имам  участие  в  следните  тьрговски  дрижества : 

Х  Таблица  №  16 Нямам  нищо  за  деклариране . на  юридически  лица  C нестопанска  цел  или  на  кооперации : 

Таблица  №  17 Нямам  нищо  за  деклариране . 1.3. Развивам  дейност  като  едноличен  тырговец: 

Стр.2-1/2 

3~шц(-tяkw 
Декларатор:  

/подпис/ 

VII. Участие  в  търговски  дружествв, в  органи  на  управление  или  контрол  на  тьрговски  дружества, на  юридически  лица  C нестопанска  цел  или  на  кооперации, както  и  

извършване  на  дейност  като  еднопичен  тьрговец  към  датата  на  избирането  или  назначаването  и  12 месеца  преди  датата  на  избирането  или  назначаването  

1. Към  датата  на  избирането  или  назначаването  на  длъжност: 

nt:3 

~> ~~ .¢. 

Дp;,'жестви  С'аз*ль=р  Ha дSiПоз'ss'3То  уf?ёз 4:~ ив  

:1. 

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

1"`: fi iY l 

no Дружег.*во  Yf"з.зстиг  
> ,,..~ 

:1.. 

(.)fi3 

no 

t3{ ,rt 
1'гг~имз:~новгзнис.' ньз  Ёт  fl13едМЕ?т  на  дн?йнСс"т  
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ЕГн: 	З►ttщ  iцt г v 	З~А  Павлина 	 МаркОвска  Име  на  декларатора : 

/собствено, бащино, фамилно/ 

Х  Таблица  №18 нямам  нищо  за  деклариране . 

Х  Таблица  №  19 Нямам  нищо  за  деклариране . на  юридически  nицa C нестопанска  цen или  на  кооперации : 

Х  Таблица  №  20 мам  нищо  за  деклариране . 
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ЗЈ&О  
Декларатор : 	о~ -'‚ 

/пОдпис/ 

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

2.1. Имам  ичастие  в  следните  тьрговски  дрижества : 

no 

P..д  

,+'tiз fYi  

друже: тво  ?азмер  на  дв+лсзг.зсзто  учг,стие  

~~.. 

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

Нсз .1; 

no 

рег  I 

ДружеСт k3Ei Vч'r.li.тslE•'. 
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Е-lаиме flгlва'iие  Ha E Г  :1редмет' н1ёЭ  Деин{)Ст  

I. 
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Име  на  декпаратора : 

/собствено, бащино, фамилно/ 
Павлина 	 Марковска  ЕГН: 	3hM.t 1д,уьи  ,-G2 ~--' 

   

VIII. Договори  с  лица, които  извършват  дейност  в  области, свързани  с  вземаните  от  лицето, заемащо  висша  пубпична  длъжност, решения  в  кръ3•а  на  неговите  
правомощия  или  задължения  no служба: 

Нямам  нищо  за  деклариране .  1 	X 	I 	Таблица  №  21 

how. 

HO s IзитЭ:х  Им!'.!-!г;' Ha nV3цë:7ti;  с  к(зе:тeS т: Cкnit7чE?'ц  доГС3в.Э̀I?ё1 I lредмет  на  дC;Г:iвО(:1ё? 

~~.. 

1Х. Данни  за  свързани  лица, към  дейноспа  на  които  лицето, заемащо  висша  публична  длъжност, има  частен  интерес: 

Нямам  нищо  за  декпариране . Таблица  №  22 

!'3f3 

12г'д  

~ 1зи'?'Е  VЗГЛl:?г':г  Э~i? f?311.;t''~f? ГьG' i.г i?f7ё?1:1 ltё3 Ё",4'`1F•ЭЕ:)С'С  на  с 	ьрзёчит 	лица  

1. 

Дата: 21.1.2019 г. 

3*tiи~ц~и-о  
Декларатор: Оq.Ъ4 

/подпис% Стр.3-1/1 
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