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лист 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Кореспондира с
от вс.1
BAS QF 2.13
по отношение на свързани органи/ лица

ДЕКЛАРАЦИЯ
по отношение на свързани органи/ лица
Долуподписаният Крум Алексиев Алексиев
(име, презиме, фамилия)
ЕГН5909286520; л.к. № 640103017/22.04.2010 г. от МВР София
В качеството си на Управител на „Контролтест” ООД
(представител/ –и на юридическото лице/ЕТ и ръководителя на органа)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Съществуват следните свързани органи/ лица*:
1.1. „КОНТРОЛТЕСТ–ГАМА” ООД, рег. по ф. д. 12256/2005 по описа на СГС, ф.о., със
седалище и адрес на управление град София, СО –Район “Искър”, бул. “Асен Йорданов” № 12
със съдружници: „ Гама ООД”, рег. по ф. д. № 3885 / 95 г. по описа на Бургаски окръжен съд,
ф.о. , със седалище и адрес на управление град Бургас, Община Бургас, ж. к. “Славейков”, бл. 1 Б
– партер, между вх. 12 и 13
2. Собственик/ Съсобственик/ Управител/ Упълномощен представител съм в/на
следните фирми/ организации:
Представлявам съсобственика “КОНТРОЛТЕСТ” ООД в дружествата :
2.1. „КОНТРОЛТЕСТ – ГАМА” ООД с предмет на дейност:
Технически контрол и диагностика на качеството на продукти, материали и съоръжения,
инженерингова дейност, консултантска дейност, участие в търгове, изпълнение на обществени
поръчки, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от
закон.
(наименование и предмет на дейност на фирмата; връзка на декларатора с фирмата/ организацията )
* Свързан орган е този, който е свързан с органа по сертификация/ органа за контрол чрез обща собственост или
директори, договорно споразумение, общи елементи в името, неформално споразумение или други средства.

Дата: 05.03.2015 г

Декларатор: ..................................
(подпис)

