
ДЕКЛАРАЦИЯ
По реда на чл. 234, алЛ, 2 и 3 от ТЗ

Долуподписаният Георги 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. Съм дееспособно физическо лице.
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на 

дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 
две години, предхождащи датата на решението за обявяване на 
несъстоятелността, и не са останали неудовлетворени 
кредитори;

3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен орган 
на дружество, за което е било установено с влязло в сила 
наказателно постановление неизпълнение на задължения по 
създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

4. Отговарям на изискванията, предвидени в устава на "Гоце 
Делчев -  Табак” АД;

5. Съгласен съм да работя като член на Съвета на директорите на 
"Гоце Делчев -  Табак” АД, със седалище и адрес на управление : 
град Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, ЕИК 811155180.

Известно ми е, че при възникване на обстоятелствата по чл. 234 
от Търговския закон след датата на избора ми, съм длъжен незабавно 
да уведомя Съвета на директорите на "Гоце Делчев -  Табак” АД. В 
този случай ще престана да осъществявам функциите си и няма да 
получавам възнаграждение.

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

от

гр. Гоце Делчев
дата: 29.06.2017 г.

Декларатор:

a'Vj'IA



Н а......29.06.2017.................... г. ЕЛЕНА ЛАСИНА,
Нотариус в район Р.С. Гоце Делчев, рег.№ 137 на 
Нотариалната камара, удостоверявам подписите 
върху този документ, положени от:
Георги Димитров Шапков 
С местожителство гр.Благоевград



ДЕКЛАРАЦИЯ
По реда на чл. 234, алЛ, 2 и 3 от Търговския закон

Долуподписаният Иван Атанасов Терзиев, ЕГН 
лична карта № , издадена на 14Л2.2010 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. Съм дееспособно физическо лице.
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на 

дружество, прекратено поради несъстоятелност през 
последните две години, предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, и не са останали 
неудовлетворени кредитори;

3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен 
орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила 
наказателно постановление неизпълнение на задължения по 
създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

4. Отговарям на изискванията, предвидени в устава на "Гоце 
Делчев -  Табак” АД;

5. Съгласен съм да работя като член на Съвета на директорите на 
"Гоце Делчев -  Табак” АД, със седалище и адрес на 
управление : град Гоце Делчев, ул. “Царица Иоанна” № 12, 
ЕИК 811155180.

Известно ми е, че при възникване на обстоятелствата по чл. 
234 от Търговския закон след датата на избора ми, съм длъжен 
незабавно да уведомя Съвета на директорите на "Гоце Делчев -  
Табак” АД. В този случай ще престана да осъществявам функциите 
си и няма да получавам възнаграждение.

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:

/с-с~ъ C t &  /  Уг/^/fj



Н а......29.06.2017.....................г. ЕЛЕНА ЛАСИНА,
Нотариус в район Р.С. Гоце Делчев, рег.№ 137 на 
Нотариалната камара, удостоверявам подписите 
върху този документ, положени от:
Иван Атанасов Терзиев
С местожителство гр.Гоце Делчев
Per. №...2131... Събрана такса:........5................ лв.



ДЕКЛАРАЦИЯ
По реда на чл. 234, ал. 1, 2 и 3 от Търговския закон

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. Съм дееспособно физическо лице.
2. Не съм бил член на управителен или контролен орган на 

дружество, прекратено поради несъстоятелност през 
последните две години, предхождащи датата на решението за 
обявяване на несъстоятелността, и не са останали 
неудовлетворени кредитори;

3. Не съм бил управител, член на управителен или контролен 
орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила 
наказателно постановление неизпълнение на задължения по 
създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по 
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

4. Отговарям на изискванията, предвидени в устава на "Гоце 
Делчев -  Табак” АД;

5. Съгласен съм да работя като член на Съвета на директорите на 
"Гоце Делчев -  Табак” АД, със седалище и адрес на 
управление : град Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 12, 
ЕИК 811155180.

Известно ми е, че при възникване на обстоятелствата по чл. 
234 от Търговския закон след датата на избора ми, съм длъжен 
незабавно да уведомя Съвета на директорите на "Гоце Делчев -  
Табак” АД. В този случай ще престана да осъществявам функциите 
си и няма да получавам възнаграждение.

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

гр. Гоце Делчев
дата: 29.06.2017 г.



Н а......29.06.2017.................... г. ЕЛЕНА ЛАСИНА,
Нотариус в район Р.С. Гоце Делчев, рег.№ 137 на 
Нотариалната камара, удостоверявам подписите 
върху този документ, положени от:
Тодор Николов Тодориев 
С местожителство гр.Гоце Делчев


