
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 1146 от ЗППЦК

Долуподписаният Геооги Димитров Шапков, ЕГН 
лична карта № , издадена на 29.09.2010 г. от МВР - гр.
Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. “Кръстю Асенов” № 6, ет.4, 
като член на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Притежавам 50 на сто от капитала на “Престиж Бизнес 93” ООД, 
гр. Благоевград, 32 на сто от капитала на „Алегро 2000“ ООД, 
гр. София, 100 % от капитала на “Златарица Енерджи Проджектс 
2” ЕООД, гр. Благоевград и 100 % от капитала на „Престиж 
Бизнес 2016“ ЕООД, гр. Благоевград;

2. Съм управител на: “Престиж Бизнес 93” ООД, гр. Благоевград, 
„Престиж Бизнес 2016“ ЕООД, гр. Благоевград и “Златарица 
Енерджи Проджектс 2” ЕООД, гр. Благоевград;

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които да 
считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че при възникване на някое от горепосочените 
обстоятелства съм длъжен да актуализирам декларацията в 7-дневен 
срок.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

гр. Гоце Делчев 
дата: 29.06.2017 г.



Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 1146 от ЗППЦК

Долуподписаният Иван Атанасов Терзиев, ЕГН 
лична карта № , издадена на 14.12.2010 г. от МВР - гр.
Благоевград, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. “Петър Сарафов” № 30, 
като член на Съвета на директорите на "Гоце Делчев-Табак" АД

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Няма юридически лица, в които да притежавам пряко или 
непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху 
които имам контрол;

2. Член съм в Управителния съвет на Районна потребителна 
кооперация “Градец” с. Огняново, община Гърмен, област 
Благоевград;

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които да 
считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че при възникване на някое от горепосочените 
обстоятелства съм длъжен да актуализирам декларацията в 7-дневен 
срок .

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

гр. Гоце Делчев 
дата: 29.06.2017 г.

Декларатор:

сХ ’



Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 1146 от ЗППЦК

Долуподписаният Тодор Николов Тодориев, ЕГН 
лична карта № издадена на 30.09.2010 г. от МВР - гр.
Благоевград, с адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Иларион
Макариополски” № 29, вх.А,, като член на Съвета на директорите 
на "Гоце Делчев-Табак" АД

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Няма юридически лица, в които да притежавам пряко или 
непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху 
които имам контрол;

2. Няма юридически лица, в чиито управителни или контролни 
органи участвам, или чиито прокурист съм;

3. Не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които да 
считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.

Известно ми е, че при възникване на някое от горепосочените 
обстоятелства съм длъжен да актуализирам декларацията в 7-дневен 
срок .

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

гр. Гоце Делчев 
дата: 29.06.2017 г.


