
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит 

 

 

 

Долуподписаната, НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА, в качеството ми на 

кандидат за член на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, вписано в Търговския 

регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 000220548, със седалище и адрес на 

управление: гр. Кърджали, Промишлена зона Юг, последното предприятие от обществен 

интерес по смисъла на § 1, т. 22, буква „а” от Допълнителните разпоредби на Закона за 

счетоводството, с настоящата  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. не съм член на управителния орган или служител на „ФОРМОПЛАСТ” АД; 

2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ФОРМОПЛАСТ” АД; 

3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на 

лице по т. 2; 

4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на 

„ФОРМОПЛАСТ” АД. 

 

Известна ми е отговорността, която нося на основание чл. 313 от Наказателния 

кодекс на Република България за деклариране на неверни данни 

 

 

26.05.2017 г. 

Гр. София 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

_____________________ 

НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА ШЕМШИРОВА 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 107, ал. 4 и 5 от Закона за независимия финансов одит 

 

 

 

Долуподписаната, РАДКА ХРИСТОВА КУЗМАНОВА, в качеството ми на кандидат 

за член на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, ЕИК 000220548, със седалище и адрес на управление: гр. 

Кърджали, Промишлена зона Юг, последното предприятие от обществен интерес по 

смисъла на § 1, т. 22, буква „а” от Допълнителните разпоредби на Закона за 

счетоводството, с настоящата  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. не съм член на управителния орган или служител на „ФОРМОПЛАСТ” АД; 

2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ФОРМОПЛАСТ” АД; 

3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на 

лице по т. 2; 

4. не съм свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на 

„ФОРМОПЛАСТ” АД. 

 

Известна ми е отговорността, която нося на основание чл. 313 от Наказателния 

кодекс на Република България за деклариране на неверни данни 

 

 

26.05.2017 г. 

Гр. София 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

_____________________ 

РАДКА ХРИСТОВА КУЗМАНОВА 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 107, ал. 2 и 5 от Закона за независимия финансов одит 

 

 

 

Долуподписаният, ЙОРДАН АНТОНОВ РАДЕНКОВ, в качеството ми на кандидат 

за член на одитния комитет на „ФОРМОПЛАСТ” АД, вписано в Търговския регистър при 

Агенцията по вписванията, ЕИК 000220548, със седалище и адрес на управление: гр. 

Кърджали, Промишлена зона Юг, предложен на основание чл. 107, ал. 2, изр. 2 от ЗНФО, 

последното предприятие от обществен интерес по смисъла на § 1, т. 22, буква „а” от 

Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, с настоящата  

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. член на управителния орган и съм служител на „ФОРМОПЛАСТ” АД; 

2. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с „ФОРМОПЛАСТ” АД; 

3. не съм член на управителен или надзорен орган, прокурист или служител на 

лице по т. 2; 

4. не съм свързано лице с друг член на управителния орган на „ФОРМОПЛАСТ” 

АД. 

 

Известна ми е отговорността, която нося на основание чл. 313 от Наказателния 

кодекс на Република България за деклариране на неверни данни 

 

 

26.05.2017 г. 

Гр. София 

 

 

ДЕКЛАРАТОР: 

 

 

_____________________ 

ЙОРДАН АНТОНОВ РАДЕНКОВ 


















