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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1.Т. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Част II: ИНТЕРЕСИ

Име:

Десислава Дечева Димова

ЕГН:

Контролно число:

ВВЕС841Е

vl .0

/Попълва се автоматично/

Месторабота:

Община Бургас

Длъжност:

Началник отдел "Финансов Контрол"

Код:
/Попълва се служебно/

Стр.1-1/1

ZP ЮМР l_De lcl_3S_A L_T2- 2

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

07.05.2019, 1 2 :1 6

Десислава Дечева Димова

ЕГН:

УМ. Участие в търговски друж ества, в органи на управление или контрол на търговски друж ества, на ю ридически лица с нестопанска цел или на кооперации, както и
извърш ване на дейност като едноличен тъ рговец към датата на избирането или назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването

1. Към датата на избирането или назначаването на длъжност:
1.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

X

Таблица № 15

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

Декларато
/

Стр.2-1/2

ZP KON PI_Dekl_35_A3_T2- 2

Илле на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

07.05 .2 0 1 9 , 1 2 :1 6

Десислава Дечева Димова

ЕГН:

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
2.1. Имам участие в следните търговски дружества:

Нямам нищо за деклариране.

X

Таблица № 18

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

Декларатор:
Стр.2-2/2

ZPK0NPI_Dekl_35_Al_T2-2

Име на декларатора:
/собствено, бащино, фамилно/

07.05.2019, 1 2 :1 6

Десислава Дечева Димова

ЕГН:

VIII. Д оговори с лица, които извърш ват дей ност в области, свързани с взем аните от лицето, заем ащ о висша публична длъж ност, решения в кръга на неговите
правом ощ ия или задълж ения по служба:

Нямам нищо за деклариране.

X

Таблица № 21

X

Таблица № 22

IX. Д анни за свъ рзани лица, към дейността на които лицето, заем ащ о висш а публична длъж ност, има частен интерес:

Нямам нищо за деклариране.

Дата: 07 . 05.2019

г.

Декларатор:
и
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