ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КОРНЕЛИlI ПЕТРОВА НИНОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6901161997, .шlчна карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 647137030, издадена на 20.06.2017 г. отМВР София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Лагера", ул. "Плиска" 46, вх. Б, ап. 16

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
прeдставлJIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер на 1000 (хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. ЗlЗ от Наказатеrшия кодекс за
докJIариране на Ееверни обстоятелства.

[)3,a.,..zotg,.
Щекларатор:

l

{

(подпис)

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuепо.
!екларацuяmа се поdава оIп всяко фuзuческо лuце бълzарскu араэюDанuн,
коzаmо обuluяm разJйер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ТЕО,.ЩОРА ATAIIACOBA ХАЛАtIЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 9110274550, лична

карта"/зелен паслорт за гражданите по ý 9а от

642315083, издаден на 20.05.2011 г. от
гр, fIловдив, ул. Богомил l05

Np

ПЗР на ЗБЛД

МВР - Пловдив, постояЕен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
прсдставJuIващо парична сума
произход: лични средства

в ршмер на 1000 (хиляда) лева е със

следния

Известна ми е наказатсJIната отговорност по чл. 313 от Накщатетпrия кодекс за
дек.JIариране на неверни обстоятелства.

.й,..(0...,.. zors..
Щекларатор:
...........\Z

э

L

(полпис)

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на коялпо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коааtпо обuluяm размер на ёаренuяmа наёхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, м.2, т.2 от зПП

Полписаният(ата)

СТОЯНМИХАЙЛОВ МИРЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8209246200, rмчна карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

-

Ns 645'7290'7 4, издаден на 1 1 ,03.2015 г. от МВР
София , постоянен адрес:
гр. София, жк. Изток , ул. ,акад. Методи Попов" 11, вх. В, ап. 37

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична ср{а
произход: Jмчни средства

в размер на 1000

(хиrrяда) лева

е

със следния

Известна ми е наказатеJшата отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.
.Q2.,.l.Q.:..... zo l

s,.
.Щекларатор:

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.

,Щемарацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраlсdанuн,
коzаmо обuluяm разJ,4ер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗГIП

Подписаният(ата)

ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ПЗР на ЗБЛ[

ЕГН 7З041l0587, лична карта/зелен паспорт

за граlкданите по ý 9а от

J\i643513698, издаден на 21.11,20l1 г.

от МВР - Бургас, постоянен

гр. Карнобат, ул. Парижка комуна 8

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИJI
представлJIващо парична сума
произход: Jмчни средства

в размер на 1000

(хиrrяда) лева

е

със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
.0

э,l0,

2019 г.
,Щекларатор:

одпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
lекларацuяпа се поdава олп всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэюdанuн,
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

Подписаният(ата)

зпП

ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5510046285, лична карта/зелен паспорт
Ns64'74'7766З, издаден на 15.02,2018 г.
гр. София, ул. ,,Персенк"'7З, ап, 5

за гражданите по ý 9а от ПЗР на

от МВР

ЗБЛД

София, постоянен адрос

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо пари.Iна сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева е със

следния

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

Ф

20l 9 г.

[екларатор
(п

с)

tекпарацuяmа се поdава преd полumuческа парlпuя в полза на кояmо се правu

Dаренuеmо,

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв,

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл, 29,

м.2,т,2 от зпП

Подписаният(ата) IIЕFГIО ПJIАМЕНОВ МИЛКОВ,
(собствено, ýатцино, фамилно име)

ЕГН 7807315280,

rплчна

картrзелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

J'lЪ621216100, издаден на 03.11.2009 г.
гр. Русе, ул. "Студентска" 23

от

МВР Русе,

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
прoдставJuIващо парична
произход: лични средства

с}ма в р,вмер на 1000 (хиляла) лв. е със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. З 13 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

l0

2019 г.

[екларато

-,|-

(подпис)

,,Щемарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
всяко фuзuческо лuце
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава
zраэtсdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

оп

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м,2,,г,2 от

Подписаният(ата)

зПП

КРУМ КОСТАДИНОВ

ЗАРКОВ

(собствено, бащино. фамилно име)

ЕГН

82

1

12 i 6441 ,

,тrчна карта./зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

Is 646022608, издаден на 08.09.2015г. от МВР София, посюянен адрес: гр. София,
бул, ".Щондуков" 2З, ет, 2

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична c1rlla
произход: лични средства

в

р:вмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
декJIариране на неверЕи обстоятелства.

9

ь0,

2019 г
,Щекларатор:

/

r
7
)ri zr--"----

.//
{тюдпис}-

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmur] в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
!екларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
?ражdанuн, ко2аmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, "г,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРИСТИНА МАКСИМОВА

СИДОРОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8104242l92, lмчна карта/зелен паспорт
642001452, издаден на l5.03.2011
гр. Габрово, ул. "Столетов" '76, ап.9

N9

за гражданите по ý 9а от

г. от МВР

ПЗР на ЗБЛЩ

Габрово, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

с}ма в размер на 1000 (хиляда) лв. е със следния

Известна ми е нirказатеJIната отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Э.t0

2019 г.
,Щекларатор:

(по

ис)

,Щеlаарацuяmа се поdава преd полumuческа парmшt в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
epaucdaHuH, Kozamo обч.ряm размер на dаренuяtпа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

ЗПП

Подписаният(ата) Йогдя'нСтояноВМЛАДЕНов
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7905093526, лична карта/зелен паспорт за грarкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!,

на 14.06.20l0 г. от МВР - Пазарджик, постоянен адрес:
гр. Пещера, ул. "Гео Милев" 2

Jф 640262570, издадена

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична с)ъ{а
произход: лични средства

t0

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

2019 г.

[екларатор:

,ч

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълеарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяrпа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2.,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕоРГИ ДИМИТРоВ АНдРЕЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 8105265320, лична
N9

19726587 издаден

карта./зелен паспорт за грокданите по ý 9а от

на

26.03.2007

г. от МВР -

ПЗР на ЗБЛЩ

Варна постоянен

адрес:

гр, Ветрино, ул. Перутrика 6

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJU{ващо парична cyllra
произход: JIичIIи средства

в

рrшмер

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

(хиляла) лв.

3 l

е със

следния

З от НаказатеJшия кодекс за

ф,.!-a:.......zotg ,.

L
,Щекларатор:

[(

q
подпис )

!екларацuяmа се поDава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

lекларацtмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzаmо обtцuяm раэмер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,01 лв.

-

бълzарскu zраэюёанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, аJI.2, ,1.2 от зПП

Полписаният(ата) ИВАНИВАЙЛОВЧЕНЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7608056802,
Ns

rплчна карта/зелен паспорт за гракданите по ý 9а от

64190873З, издадена

на

20.06.201l

постоянен адрес: гр. София, ул. "11 авryст" 3

г.

от

ПЗР на

МВР

ЗБЛ,Щ

София,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. З13 от Наказ ателния кодекс за
i
декJIариране на неверни обстоятелства.

,l0,

20]9 г.
.Ц,екларатор:

дпис

,Щекларацмmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълаарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на ёаренuяmа наdхвърля 560,0] лв,

ДЕКЛЛРАЦИЯ
м2, т,2 от ЗПП

по чл. 29,

Подписаният(ата) ДОРАИЛИЕВАЯНКОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6007019293, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

Np 642791424, издадена на 22.08.2015 г. от МВР - Смолян, постоянен адрес:
с. Момчиловци, обл. Смолян, ул. "Ал. Стамбоrплйски" 2

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична с}4!{а
произход: лични средства

в

рaвмер

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.

Dэ,l0

(хиляда) лв.

3

е със

l3 от Наказа

следния

кодекс за

2019 г.
Щекларат о

(подпис)

lекпарацuяmа се поёава преd полulпuческа парm

dаренuеtпо

в полза на кояmо се правu

tекларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо л ц е
коzаmо обu,luяпа разл4ер на dаренuяmа наdхвър,пя 560,0] лв

-

бълеарскu zражdанuн,

ДЕКЛАРДЦИЯ

по чл. 29. ал,2.т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГIАУНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4906196502, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns626197980, издадена на 07.09.2009 г. от МВР
гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 7 Б, вх. В, ап. 12

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ.Щ

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева е със

известна ми е наказателната отгов ор ност по чл.
декlариране на неверни обстоятелства.
02,,..(0.:..,.,.

3

l3 от

следншI

я кодекс за

()

zot s,

I

!екларатор:

'rl

(подпи

( Qr
)

!екларацuяmа се поdава преD полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

-

бълzарскu zраасёанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29.

Подписаният(ата)

м.2,т.2 от ЗПП

ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

8201 16 l 72 1, лична карта/зелен паспорт за гракданите по ý 9а от

J\b646111952, издаден на 05.10.2015 г. от
гр. София, жк. Борово, бл.229, вх. 1, ап.46

МВР

-

ПЗР на ЗБЛД

София, постоянеЕ адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляла) лева

е

със следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 31З от Наказателния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.
0.3.,,l.C!...,,... zo

t

s,.
,Щекларатор:

дпис )

,Щекларацtlяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
,Щекларацuяrпа се поdава оп всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т,? от ЗПП

Подписаният(ата) СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5809286418, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns641313427, издаден на 27.10,2010 г. от
гр. София, жк. Младост 3, бл. 346, ап.55

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

МВР София област, постоянен

ДЕКЛАРИРАМ,

адрес

ЧЕl

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представlиващо парична с}ма
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) jIB.

е със

следния

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

ф..(-0-......

zols..

(

.Щекларатор:

(п

)

,Щеlс,lарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.

бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераэtсdанuн, коzаmо обlцuяm размер на dаренuяlпа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) PAIOCJIAB ЛЮБЧОВ СТОI;IЧЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7702067З00, :мчна

карта"/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

N9641148470, издаден на 21.10.2010 г. от МВР София област, постоянен адрес
гр. Самоков, кв. Самоково, бл. 32, вх. А, ет. l, ап. 1

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИr{
представJuIващо парична c},N{a
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателIJата отговорност по чл. 31З от Наказателния кодекс за
декларираЕе на IIеверни обстоятелства.

lc

20l 9 г.
Щекларатор

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
всяко фlвuческо лuце
!екларацuяmа се поdава
коzаmо общuяm разм.ер на dаренuяlпа наdхвърля 560,0] лв,
'раэlсdанuн,

оп

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл, 29, ал.2"1.2 от ЗПП

Подписаният(ата) FIА,Д! СПАСОВА КЛИС}?СКА - ЖЕКОВА,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7806233439, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Ns613190369, издаден на 14.03.2008 г. от МВР Пазарджик, постоянен адрес
гр. Пазарджик, ул. "Черноризец Храбър" 1, ап. 9

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлlIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

Известна ми е наказатеJшата отговорност по
деклариране на неверни обстоятелства.
ф,,.|,Q.

tLlI.

(хиляла) лв.

е със

следния

313 от Наказател}Iия кодекс за

,,2019 г.
,Щекларатор:

(подпи

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, коеаmо обuluяm разл,tер на dаренuяmа наOхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2,

Подписаният(ата)

T

,2 от ЗПП

ЛАЛО ГЕОРГИВВ КИРИЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8302147300, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns645271673, издаден на 2"l .06,201'7г. от
гр. Пирлоп, ул. ",Щимчо .Щебелянов" 10

ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

МВР София-област,

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГДРСКДТЛ СОЦИДЛИСТИЧЕСКД ПДРТИЯ
представлJIващо парична сума
произход: JIични средства

в размер на 1000

(хиляла) JIв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по tlл. 3l3 от НаказатеJшия кодекс за
деклариране на неверни обстояте,qства.

0э

lc

20l9

г.

Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd п
правu dаренuеmо.

,Щекларацuяmа

се

uческа парmuя в по-пза на кояlпо се

поdава оm всяко фшuческо лuце

-

бълеарскu

zраэrсdанuн, коеаmо обu|uяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч",L 29, aJ.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГВНИН
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7506120262, лична картrзелен паспорт за грalкданите по
640313383, издаден на 07.06.20l0 г. от
ж,к, "Суха река", бл. 18, вх. Щ, ап.27

],{9

ý 9а от

МвР София, постоянен

ПЗР на ЗБЛЩ

адрес:

гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от

N{eH

дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

|0

2019 г.
,Щекларатор:

(полпис)

!екларацuяmа се поdава преd полumчческа парmuя в полза на кояmо се

правч dаренuеmо.

,Щекларацuяlпа

се поdава оm всяко

фuзuческо лuце

-

бълzарскu

траэ!сdанuн, ко2апlо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНТОДОРОВИБРИШИМОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 77012628 47

л:ична карта/зелен паспорт за гражданите

Np 6422'72241., издадена на

20.05.20l

l

г. от

МВР

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ

- Кюстендил, постоянен адрес:

гр. Дупниц4 ул. "Бричи бор" 25

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична суIuа
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
0.}-,./С...,..

zors..
!екларатор:
(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
бълаарскu zраэtсdанuн,
!екларацuяпlа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2. "г,2 от ЗПП

Подписаният [ЕНЧОСТОЯНОВ

БОЯДЖИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5207025141, лична карта/зелен паспорт

за гражданит9 по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Ns640007060 издаден на 10.04.2000 г. от МВР - Разград постоянен адрес:
гр. Разград, ул. Васил Левски 10, ап.8

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: JIиrши средства

сума в размер на i000 (хиляда) лв. е със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 31З от Наказателния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

.*,,l8..,... zors..

.Щекларатор:

i

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на
dаренuеmо,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце * бълzарскu
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

о се правu
dанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, лл,2. т,2 от зПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

СТОИЛОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8105265320, лична

карта./зелен паспорт за гражд.rните по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

М 640765032 издаден на 08.09.2010 г. от МВР - Русе, постоянен
гр. Русе, ул. Тертер 2, вх. l, ап. 3

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо пари!Iна с}ма
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства,
,ф-,,.(а:.,.,,. zor s,,

[екларатор:
о

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
,Щекларацuяmа се поdава olfl всяко фuзuческо лuце - бълzарскu epaacdaHuH,
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, M.2,,1,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИИСКИ
(собствено, бащино, фамилно име)

ВГН бЗ0'7244443, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns645169708 издаден на 10,06.2014 г. от
гр. ГIловдив, ул. Брезовска 6, ап.2|

ПЗР на ЗБЛЩ

ý 9а от

МВР - fIловдив постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстzвJIяващо парична с},N{а
произход: лични средства

в

рaвмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е накrrзателната отговорност по tlл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
ф,.{.0........

zors..
,Щекларатор:

)
(подп с)

,Щекпарацuяmа се поdава преО полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
,Щекоарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zpactcdaHuH,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяlпа наdхвърля 560,0] лв,

ДЕКЛАРАЦИJI

по чл. 29, ал,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕJIЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8004098477,
зБлд

лпчна карта/зелен паспорт за грiDкданите по ý9а от ПЗР на

Jъ б26600420, издаден на 19.02.2010 г. от МВР - Хасково, постоянен адрес:
гр. Димитровград, ул. ,,Петър Берон", бл. 2, вх. Г, ап. 10

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИrI
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в р.вмер на

1000 (хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. ЗlЗ от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
,1

.,QЭ,.lQ:....

zors..
Щекларатор:

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парlпuя в полза на кояtпо се правu
dаренuеmо.
,Ц,екларацttяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обuluяm разллер на dаренuяmа наёхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, "г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБJUIНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6510246480, лична карта/зелен паспорт за гражд.rните по
Ns646311729, издаден на 17.02.2016 г, от МВР
гр. София, ул. "Ами Буе" 35

-

София

ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

,

постояЕен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направ9ното от мен дарение на

БЪЛГДРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

сума в размер на 1000 (хиляда) лв. е със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJтния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
9]Э,.l0.......

zorp..
,Щекларато р
l

подпис

l

]

.Щекларацlмmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
,Щекларацtlяmа се поdава оп1 всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэюdанuн,
коzаmо обu.luяп1 размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ап.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАСИЛ МИJlАНОВ АНТОНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 56010 i З385, лична карта/зелен паспорт

J\Ъ

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

г. от МВР

, издаден на
гр. ГLпевен, бул. Русе З|, ап.2

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJиващо парична с)ма
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

Известна ми е нчжазателната отговорвост по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

(хиляда) лв.

3

l3

е със

следния

атеJIния кодекс за

ф,.f0,...... zоts..
,Ще

р
(

с)

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояlпо се правu

dаренuеmо,

,Щемарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zражdанuн,
ко2аmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърлп 560.0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч.п. 29. м.2, т.2 от ЗПП

Подписанияг(ата)

АТАНАС IIЕТРОВ КОСТАДИНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6805036541, лична

карта./зелен паспорт за грzDкданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Ns 642482182, издаден на

04.05.2011 г. от МВР-София, постоянен адрес:
гр, София, жк. Иван Вазов, ул. ,,Янко Забунов", вх. Б, бл. 50, ап. 69

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

Itаправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

Известна ми е наказателната отговорност по чл. З l3 от Наказателния
декJIариране на неворни обстоятелства.

ф,..(о..... zotq..

l,

следния

е

за

r

,Щекларатор:
( подпис )

tекпарацuяmа се поdава преd полumuческа парпluя в п о

dаренuеmо.

,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяtп размер на dаренuяtпа наdхвърля 560.01 лв.

-

на кояmо се правu

бълzарскu zpaacdaHuH,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,

T

.2 от

ЗПП

Подписаният(ата) АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
(собствено, бащино, фамшrно име)
ЕГН 6809136322, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Nр64618З720, издаден на27.11,2015 г. от МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, ул. Самоков 30, жк. Изгрев, бл. З06

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3 l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

ф.,.(0.:....

rо,п..

г

!екларатор:

I
с

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
бълеарскu zраэlсdанuн,
.Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеапо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИРЕНАТОДОРОВААНАСТАСОВА
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 5509253250,
}lb

:пачна карта./зелен паспорт за грФкданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

6409243З2, издадена на 08.09.2010 г. от МВР - София, постоянен адрес:

гр. София, жк. "Младост-4", бл. 409, вх. 5

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

pa:iмep

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3l3 от НаказатеJIния кодекс за
декJIариран е на неверни обстоятелства.
.ý-З..../0...... zo

r

s .,
Щекларатор:

(по

,Щекларацllяпа се поDава преd полumuческа парlпuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
бълzарскu zражdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оп1 всяко фuзuческо лuце
коzаmо обlцuяm размер на dаренuяrпа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т,2 от зПП

Подписаният ffИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7810З16929,, лмчна карта/зелен паспорт за грrDкдzlните по
Ns645728220 издаден на 16.0З.2015 г, от МВР
София, ж.к. Суха река, ул. "Баryня" 47

-

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

София постоянен адресi

ДЕКJ'IАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3 13 от НаказатеJпlия кодекс за
декJIариране Еа неверни обстоятелства.

.ф,.(.0,..... ZOrS..
!екларатор:
(подпис)

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuепо.

,Щекларацuяmа се поOава оm всяко фuэuческо лuце
коеапо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърлtя 560,01 лв.

-

бълzарскu ераэюdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ХРИСТО TAHLIEB ПРОДАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН170З24З527, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

645248032, издаден gа 22,05,2014 г. от МВР
София, постоянен адрес:
гр, София, жк. Банишор4 ул. Подп.,,Ив. Калитин",бл.24, вх. Б, ап.79

-

Ns

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
предсlавляващо парична сума
произход; JIични средства

в

piu}Mep

на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
декларираЕе на неверни обстоятелства.

,Ф..,1,0:,,,.,zоtg,
Щекларатор:

одпис)

,Щекларацuяrпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэюdанuн,
коzапо обtцuяm размер на dаренuяtпа наdхвърля 5б0.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

подписаният(ата)

зпП

ГЕОРГИ ЙОГданов Йордднов
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 56l0l24545,

;п.rчна карта/зелен паспорт за гражданите

642б54154 издаден на 16.07.2011 г. от
Пловдив, ул. Кръстьо Паст}хов 26, ап, 5
N9

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

МВР - Пловдив постоянен

ацрес: гр.

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следниrI

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

lc

l

2019 г.
,Щ,екларатор:

одпис )

.Щекларацuяmа се поOава преd полurпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
бълzарскu ераэюdанuн,
,Щекларацuяrпа се поdава опl всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm разл|ер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв,

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, T .z от ЗПП

Подписаният(ата) НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БошКИЛоВ,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН711'2240128, лична карта/зелен паспорт за гракдrшите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

Jф

, издадеЕ на
гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл. l

,

от

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична
произход: JIични средства

с)ма в р:вмер на 1000 (хиляла) лв. е със

Известна ми е наказателната отговорност по
деклариране на неверни обстоятелства.

ч.л.

следния

313 от Наказателния кодекс за

ф.,.1.0..,.,..zots''.
,Щекларатор:

\
ис)

,Щекларацuяtпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu аренuеmо,
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, Kozamo обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 56l00492670, лична

карта./зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

J\Ь6457З6676, издаден на 24.03.20l5 г. от МВР София,
гр. София, кв. "Симеоново", ул. "Витошки езера" 3З

постоянев адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична c},l\{a
произход: лични средства

в размер на 1000

Известна ми е наказатеJшата отговорност по
деклариране на неверни обстоятелства.

0\ ю

ч.л.

(хиляда) JIв.

е със

следния

313 от Наказателния кодекс за

2019 г.
,Щекларатор:

(по

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmo
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zра сdанuн, коеаmо обtцuяm размер на dаренuяlпа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦI4Я

по чл. 29, ал,2"|,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЕГН

ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

7709083827, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

Ns 646857828, издаден на27,02.2017 г. от
ул. "Васил Стоин", бл.4, ап. 8

ПЗР на ЗБЛЩ

МВР Перник, постоянен алрес гр,

Перник,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИttЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

с}ма в размер на 1000 (хиляла) лв. е със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чJl. 3l3 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

.Й..lсl.... ZOrS..

g**re\---

.Щекларатор:

(подпис )--

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се

правu dаренuеmо.

бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраuсdанuн, Kozamo общuяm размер на ёаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) БОГДАНЕМИЛОВБОЦЕВ

(собствено,,бащино, фамилно име)

ВГН 8004306708, лична карта/зелен паспорт за гражд.lните по
],t9 600504484, издаден на 02.03.2010 г. от МВР-Благоевград,
гр. Гоце .Щелчев, ул, Стара планина 22, вх, А

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕl

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) JIв.

о със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Q-3.,..{.Q-......

zo

ts..
,Щекларатор:

с)

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парлпurl в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu zраэlсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ы1,2, т.2 от

Зпп

Подписаният(ата) СМИJUI}IА НИКОЛОВА НИТОВА - КРЪСТЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5604128515, лична карта./зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛД N9 6404482З8, издаден на 18.06.2010 г. от МВР Хасково, постоянен
алрес: София, ул. Парчевич З1, ап.24

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 1000 (хиляда) лв. със следния
произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл,

3l3 от

Наказателния

кодекс за декJIариране на неверни обстоятелства.

lC

2019 г.
,Щекларатор:

(по

с)

,Щемарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо,
бълеарскu
!емарацl,пmа се поdава олп всяко фuзuческо лuце
zраэюdанuн, коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКJIАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 560506З065,:пrчна карта/зелен паспорт
Ns

6422756З2, издаден

на

10.05.20llг.

гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиrrя" 2, вх. В, ап.9

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

от МВР

Ловеч, постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

paзMep

яа 1000 (хиляла) лв. е със

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

3

следния

13 от Наказателния кодекс за

0,?.,.(a......zots,.
[ек"таратор:
(подпис)

,Щекларацlяmа се поёава преd полumuческа парmurl в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
,Щеюпарацtlяlпа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце - бълеарскu
zраэrсdанuн, коzаmо обu,ряm размер на dаренuяlпа наOхвърля 560,0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) НИКоЛАЙ ивАноВ ЦоНкоВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

8003 18б660, лична карта/зелен паспорт за граlкдitните по ý 9а от

646177354, издаден на 28.10.2015г. от
ж,к Левски, ул. "Велбъжд" 40

J\b

ПЗР на ЗБЛ[

МВР София, постоянен адрес гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПЛРТИJI
представJяващо парична cyl!{a
произход: лични средства

в размер на 1000

Известна ми е наказатеJшата отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.

(хиляла) лв.

З 13

е със

следния

от Наказателния кодекс за

ýы0....... zols..

l

.Щекларатор:

L

,ъ"л"

tекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза l1a кояmо се

правu dаренuеmо.

,Щекларацuяпа

се поdава оm всяко

фuзuческо лuце

-

бълzарскu

zраэrсdанuн, ко2аmо облцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал,2,,1,2 от ЗПП

никоJтА илиЕв д,Iнков,

Подписаният(ата)

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5703168440, .шчна карта/зелен паспорт за гражданите по
ЛЪ

645956240, издаден

на

24.0"1.2015г.

гр. Свиленград, ул. Иван Вазов 3а

от МВР

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Хасково, постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИt{ЕСКА
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в размер на 1000

ПАРТИЯ

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по !ul. 3lЗ от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
,И..(..0-...... rot s,,
,Щекларатор:

дпис)

tекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се

правu dаренuеmо.

бълzарскu
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
zралсdанuн, коеаmо обIцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ЧАВДАРЙорддНОВ ВЕлинОв

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4607184022, лична карта/зелен паспорт за грrDкданите по

Jt б40157261, издаден на 21.05.2010 г. от МВР
гр. ГIлевен, бул, ,,Русе" 93, вх.

А, ап. 6

-

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Плевен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТШЯ
прoдставJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

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

С,.. zots ..
,Щеrс,rаратор:

<(подпис

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

бълzарскu zраэюdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АННА НИКОJIАЕВА СЛАВОВА ЕГН 780105б691
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7801056691, лична карта./зелен паспорт за граждаЕите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛfl No 643758368, издадена на 15.12.2011 г. от МВР София, постоянен
адрес: София, бул. Черни връх 8, вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИlI
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляла) лв. със

следниlI

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 31З от Наказателния
кодекс за декJIариране на неверни обстоятелства.

|О.

2019 г.
,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераоrcdанuн, коzаmо обtцuяm размер на ёаренuяmа наOхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

IFETAH БОРИСОВ ТОПЧИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6'704241722, лична карта./зелен паспорт
Ns642846005, издаден

на

16.09.2011

г.

гр. Брегово, ул. ,.Петър Берон" 5

за гражданите по ý 9а от

от МВР

ПЗР на ЗБЛ!

Видин, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от

N{eH

дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИJI
представJиващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хи.lяда) лева е със

Известна ми е накщателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

ЗlЗ

следни,l

от Наказатеrпtия кодекс за

Ф...(C.,.,..zotg,
Щекларатор

!екларацttяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеtпо,

,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэlсdанuн,
коzапо обuptяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

ДЕКЛЛРЛЦИЯ

по чл. 29,

а.J1.2,

"t,2 от

ЗПП

Подписаният(ата) ЖЕЛЬОИВАНОВБОЙЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7412152901, лична карта/зелен паспорт
N9 б44308987, издадеЕа на 04.05.2012 г. от

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

МВР - София, постоянен адрес:

гр. София, проф. "К. Попов" 5З, вх. А, ап. 6

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представшiващо пари.Iна ср{а
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

n}-(0

l/

20l9 г.
.Щекларатор:

,Щекларацuяtпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяпа наdхвърля 560,01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, т,2 от ЗПП

РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ,

Подписаният(ата)

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6904191948, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

64l331214, издаден на 19.11.20l0 г. от МВР София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Овча купел" 2, бл, 21, вх. В, ап. 61

JlЪ

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направ9ното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход; JIични средства

суиа в размер на 1000 (хиляла) лв. 9 със следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
.0.Э-,..l0....... zo

r

s,.
,Щекларатор:

(полпис)

,Щемарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо,
бълzарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэюёанuн, ко2аmо обtцuяm размер на dаренuяmа наOхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗГIП

Подписаният(ата)

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ JlАМБЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН'770З2З1486, .шrчна карта/зелен паспорт за грiDкданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛД

Ns6401142544, издаден на 21.05.2010 г. от МВР - Велико Търново,
постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. Сергей Румянцев бЗ, ап.7

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла)

лв. е със

следния

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

Е,з /r.

2019 г.

./ч;d

,Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацtмmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяrпа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВЕСКА МАРИНОВА НЕtГIЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7405144374,

.шлчна карта/зелен паспорт за гражданите

Ns 6|'7227379, издаден на 17.12.2008 г. от
гр. Карлово, ул. ,,Парчевич" 45

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ[

МВР - Пловдив, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична су!{а
произход: лични средства

в

размер

на 1000

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства
03,,,,|Q,...,..

(хиляла) лв.

3

е със

13 от Наказателния

следния

Qдекс за

zolg,.
,Щекларатор:

(по

с)

,Щекларацuяmа се поOава преd полumuческа парпuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7010091546, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

6261465З2 издаден на 09.09.2009 г. от
София, ул. Коста Лулчев 60, вх. .Щ, ап. 23

J\Ъ

ПЗР на ЗБЛ[

МВР - София, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ;

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност IIо чл,
деклариране на неверни обстоятелства.

аэ, ю

(хиляла) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

2019 г.
,Щекларатор:

дп с)

!екларацuяmа се поёава преd полuпluческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu zраэюdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч"1. 29,

м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАИДЕНОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 580213З079, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

I!641729069, издаден на 04.01.2011 г. от МВР
гр. Троян, ж.к. ,,Полет", ул. ,,Борова" 19, вх. В, ап. 5

-

Ловеч,

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

piвMep на 1000 (хиляла) JIв.

е със

следниlI

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

цU

2019 г.

-и

.Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
ёаренuеmо.
бълеарскu zражdанuн,
,Щекларацuяпла се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обtцuяm разл|ер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) СТЕФАНЛАМБОВДАНАИЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 421209'7144, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns

6412097144, издаден

на

16.12.2010

гр. София, ул. Света гора 17

г.

от

ý 9а от

МВР - София ,

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛI{СТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстzrвJulващо парична сума
произход: лични средства

в

рaвмер

на 1000

(хи.гида) лева

е

със следниrI

Известна ми е наказателната отговорност по чл. З13 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
C:2,,..t,Q:

.,.zots...
,Щекларатор

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэюdанuн,
коzаmо обlцuяm рф.л,lер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН'741211,'7520, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ
,Т\Ь

603806460, издадена на 08.09.2008 г. от МВР - Варна, постоянен адрес:

гр. Варна, ул. "Никола Кънев" 14, вх. В, ап. 3

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

срrа в размер на 1000 (хиляда) лв. е със

Известна ми е накi}затеJlната отговорност по чл. 313 от
доклариране на неверни обстоятелства.

l

следния

кодекс за

20I9 г.

Qь

Щекларатор:
l

(по
U

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu

ёаренuеmо.

,Щекларацчяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на Dаренuяпа наdхвърля 560.0] лв,

-

бълzарскu zраасdанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29. ал.2. т.2 от ЗПП

МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ,

Подписаният(ата)

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6006144541, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
l98659692, издаден

gа

17.0'7.200'7 г.
Асеновград,
януари"
8
гр.
ул. "6

Jlb

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

от МВР Пловдив, постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от п,lен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
flРОИЗХОД: J-IИЧНИ СРеДСТВа

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказате
деклариране на неверни обстоятелства.

lc

сл9дния

екс за

2019 г
Щекларатор:

одпис

,Щекларацtlяtпа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Ц,екларацuяmа се поdава олп всяко фuзuческо лuце
lражOанuн, коzаmо обtцuяпl размер на dаренuяпа наёхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал,2, ,г,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИЛИЯНАНГЕЛОВ

ТИМЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 66122t'7269, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

]ф 199240184,, издадена на 14.06.2007 г. от МВР - Монтана, постоянен адрес:
гр, Берковица, ул. "Злравченица" 4, вх. 1, ап. l, ет. 1

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJшващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл, З l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

lv

I

2019 г.

Х tl,tl

--4

.Щекларатор:

\

одпис )

,l

I

\

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа ltalрлпllя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, "r.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ЯFIЧЕВ ГЬОКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

61 l2137б27 , лмчна карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

]ф 6404417l l издаден на 12.07.2010 г. от МВР - Стара Загора
постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна 14, вх. 1, ап. З

ДЕКЛАРИРАМп ЧЕ:

Itаправеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представ.пJIващо парична с!ъ{а
произход: лични средства

в размер на i000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на яев9рни обстоятелства.

ф,rс-

(хиляла) лв.

3

е със

следния

1З от НаказатеJIния кодекс за

2019 г.
,Щеклара

с)

lекларацuяmа се паdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

!екларацuяпа се поOава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

-

бълzарскu zраэюdанuн,

ДЕКЛАРДЦИЯ

по чл. 29, м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8606144001, лична карта/зелен паспорт
J\Ъ615597250, издаден
гр, Плевен, ул. Срелеч 5

на

03.02.2010

за гражданите по ý 9а от

г. от МВР - flлевен,

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
предстzlвJulващо паршrна сума
произход: JIични средства

в р.вмер на 1000 (хиляда) лева

е

със следпия

/
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3 13 от
деклариране на неверни обстоятелства.
Ее,.l,,0-,.,... zo l

s,.
,Щекларатор:

екс за

/
(полпис)

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпlо се правu

dаренuеmо.

,[екларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэlсdанuн,
коааmо обuluяm размер на dареньtяmа наdхвърля 560,0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч.[. 29, лл.2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАнОВ,
(собствево, бащино, фамилно име)

ЕГН 68l02З2066,

.шrчна карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ,Щ

946, издаден на 1 7.08.201 1г. от МВР Враца, постоянен адрес гр. Врача,
жк. .Щъбника, бл.46, ап. 1l

Nq 64273 l

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИДЛИСТИЧЕСКА ПДРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателlия код.ехс за
деклариране на неверни обстояте.rства.

,.'

ф-,..{9.....

zors..
,Щеклара

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmwt в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
всяко фuзuческо лuце
бълzарскu
,Щемарацuяmа се поdава
ераuсdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наёхвърля 560.01 лв.

оп

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

почп ?g лft) т) пт ?ТТП

Подписаният(ата)

НикОJИЙ ДиМИТРоВ IIЕНЕВ,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5601079084, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 640917379, издаден на 10.09.2010 г. от
ул. Клокотница 9

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

МВР Ямбол, постоянен адрес гр. Ямбол,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дареЕие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИJI
представJuIващо парична
произход: JIични средства

сума в размер на 1000 (хиляла) лв. е със следния

Известна ми е наказатеJшата отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на н9верни обстоятелства.

Uэ t0

2019 г.
.Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо,
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zpaucdaHuH, ко2аmо общuяm рвмер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл.29. ал.2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7812306405, rична карта/зелен паспорт за грrDкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

Nq64361940З, издаден на 16.12.2011 г. от МВР - Перник, постоянен адрес:
гр. Перник, ул. ,,Търговска",бл,22, вх. А, ап. 8

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ваправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в рвмер на 1000 (хиляда) лева е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

_И..(Q......,o,n..
.Щекларатор:

с)

tекларацuяп,tа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпхо се правu

dаренuеmо,

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяrп раз]йер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,01 лв,

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНДИМОВИВАНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6508088743, лична карта/зелен паспорт
Ns 647273691, издадена на 06.1 l .20l 7 г. от

гр. Варна, жк. Чайка, бл. 33, вх. Б, ап.42

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

МВР - Варна, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

нilправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в р.вмер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. ЗlЗ от Наказателния кодекс за
декJrариране на неверни обстоятелства.

..,0Э,,l0,., zorя..
.Щекларатор
о

с

!екларацuяtпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДВКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, -1.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДОНКАДИМОВАСИМЕОНОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 650415 7574, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ[

Ns 645908638, издадена на 06.07.20l5 г. от МВР - Стара Загора, постоянен адрес:
гр, Казанлък, ул. "Св.св. Кирил и Методий" 12

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен даренIле на

БЪЛГЛРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

рrц}мер

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.
0-9.,./_0.:...... zo l

(хиляла) JIв.

3

е със

следния

13 от НаказатеJIния кодекс за

я ..
,Щекларатор:

/
,Щекларацtмmа се поОава
dаренuеmо,

(полпис)

преl полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраасёанuн,
коzаmо обuluялп размер на dаренuяпlа наdхвърля 560,0] лв,

ДВКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,"1.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

НИКОЛАИ АСЕНОВ ТИIIIЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7509140766,

.пична карта/зелен паспорт за грiDкданите по ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ[

J',l!

, издаден на 10.05.2010г. от МВР Бургас, постоянен адрес гр.Бургас, к-с
Славейков, бл. 44, вх. 6, ап. 7

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
продставJulващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е нака:!ателната отговорност по чл. 3l3 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

l0

2019 г.
,Щекларатор:

одпис)

tекларацttяпа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu zраэlсdанuн,
коzаmо обuplяпl размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) КОЛЬОЙОГДННОВМИЛЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 530726l080, лична карта/зелен паспорт за гракданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Ns 646768952, издадена на 13,l2.2016 г. от МВР - С;швен, постоянен адрес:
гр. С.lп.rвен, ул. "Сини камъни", бл. 19, вх.4, ап. I5

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

с)ма в р.}змер на 1000 (хиляда) лв. е със

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

o3.10

3

следния

13 от Наказателния кодекс за

2019 г,

l

Щекларатор:

tекларацuяmа се поdава преd полumuческа порmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

tекларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ

ИВАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 75081З8867, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

на 11.11.2013 г. от МВР - Шумен, постоянен адрес:
гр. Шумен, ул. "Бачо Киро" 5, ап. 2
N9 644950705, издадена

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична с}Фrа
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 31З от НаказатеJшия кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
.0

lU,

/.r;

2019 г.
,Щекларатор

/И--

(подпис)

!екпарацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuепо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэlсdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29. ал.2. T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДРАГОМИРВЕЛКОВСТОИНЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7605066685, лична карта/зелен ласпорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Jф 641025531, издадена на 21.10.2010 г. отМВР - София,
постоянен адрес: София, ул. "Удово" 10, вх. Б, ап. 21

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична c),Nra
произход: лични средства

в

рaвмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

ю

2019 г.
.Щекларатор:
]

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щемарацuяmа се поOава оп всяко фuзuческо лuце
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърлп 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29. ал.2" т.2 от ЗПП

Подписаният

ДАНИЕЛПЕТКОВЙОрДднОВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7808097985, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 642258601 издаден на 16.05.2011 г. от МВР - .Щобрич
постоянен адрес: гр. ,Щобрич, ул, Кап. !имитър Списаревски 4, вх. Б, ап. 8

ДВКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от

N,lен

даренItе на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиlтяда) J-IB.

е със

следния

Известна ми е наказатеJIната отговорвост по чл. 313 от Наказате:п:ия кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

03. l0,

\,\

2019 г.
Щекларатор:

(полпис)1_'

,Щекларацuяпlа се поdава преd полumuческа парlпuя в полза на кояпо се правu
dаренuепо,
бълzарскu ерасюdанuн,
,Ц,екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обuluяпl размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29.

as1.2,

т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 590709348l , лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Ns 613423880, издаден на 09.09.2009 г. от МВР- Пазарлжик, постоянен адрес:
гр. Пазарджик, ул. "Райко Хаджиилиев" 14

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПЛРТИЯ
предст.lвJuIващо парична сума в размер на 1 000 (хиляда) лева
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
декларираце на неверни обстоятелства.

3

l3 от Наказ

екс за

.QЭ.,.!е......zоtg ,.
!,екларатор:
одп с)

!емарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

Kozamo обu,уuяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв,

-

бълеарскu ераэюdанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АНЕЛtr{rl ДИМИТРОВА КЛИСДРОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

б 1

1213 1 01 7, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

Ns

640б19806, издаден на 06.08.2010
гр. Варна, ул. Братя Миладинови 26, ап.

г. от МВР-

Варна,

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

постоянен адрес

12

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

ср(а в

pzrзмep

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
..Р},..{.0:.... 20l 9 г.
.Щекларатор

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,

fекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

бълzарскu zраэtdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
(собствено, бащино, фm,rилно име)

ЕГН 6405201451, пlчна карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 625586800, издаден на 05.02.2009 г. от МВР
гр. София, кв. ,,Симеоново", ул. ,,Шумако" 38

ý 9а от

ПЗР на

- София, постоянен

ЗБЛ,Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представпяващо парична сума
произход: лични средства

в

piшMep

на 1000 (хиляда) лв. е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3 13 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

t

,QЭ..l0.:....2019 г,
.Щекларатор/
I

одп
l

кояmо се правu
,Щемарацuяmа се поdаво преd полumuiеска парmuя в п
dаренuеmо,
!екларацuяrпа се поdава оп,l всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zражdанuн,
коzаmо обuluяlп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал,2, "г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДИМИТЪРСТОЯНОВСТОЯНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5206050746,
J,,{Ъ

.пична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

645670839 издаден

на

25.02.2015

г. от МВР

ПЗР на ЗБЛ!

Бургас постоянен

гр. Бургас, к-с Зорница, бл, 29, вх. 1, ап, 75

адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хи.пяда) лв.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 31З от
деклариране на неверни обстоятелства,

pJ

е със

следния

кодекс за

2019 г.
,Щекларатор:

\
(п

!екларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

,Ц,екпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm раз]йер на dаренuяпла наdхвърля 560.0] лв.

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, аJI.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
(собствено, бащино, фами:пrо име)

ЕГН7'70711,'7548, лична карта./зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ!

Ns 646183720, издаден на 27.1|.201'5 г. от МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, ж.к. "Банишор?", ул. "подп. Калитин", бл. 20, ап, 5

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лева е

Известна ми о наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.
9Э,.,|.Q,,,..,,

3

със следния

13 от Наказателния кодекс за

zots,,
.Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацuяrпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

.Цpмарацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэtсdанuн,
коzаmо обtцuяm раэмер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29. ut.2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 9002111524, лична
Ns 64224З66'7, издаден на

карта,/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

09.05.20 г. от МВР - Велико Търново, постоянен

адрес:

гр. Ве.тп.lко Търново, бул. "Македония" 9

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

нzrправеното от м9н дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична с},]\{а в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева е със
слодния произход: лични средства

Известна ми е нaж:lзатеJIната отговорност по чл.
деклариран9 на неверни обстоятелства.

чl0

3

13 от Наказателния кодекс за

2019 г
.Щекларатор:

подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полurпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
ёаренuеmо,
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щ,екларацuяmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце
коzаmо обuplяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,-r,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ШТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ,
(собствено, бащино, фамитпrо име)

ЕГН 5312189082, лична карта/зелен паспорт

за гр;rжданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

Ns645l48444, издаден на 07.06. г. от МВР София, постоянен адрес гр. София,
жк. Младост 1 А, бл, 510, вх. В. ап. 70

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет
е със следния произход: лични средства

и два) лева

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

ац,lc

]

2019 г.
,Щекларатор;

/,

,ll /(

(,

(полпис)

tекларацuяmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацtмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэюёанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2"1.2 от ЗПП

Подпlлсаният(ата)

НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВД,
(собствено. бащино, фамилно име)

ЕГН 66l0256299, лична карта/зелен паспорт за гра,кданите по
Ns 646904607, издаден rTa 2З.02,201"| г.
ул. Гео Милев 34

от МВР

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

София, постоянен адрос гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо паричIrа с},N{а в piвMep на 372 (триста седемдесет и два) лева е със
следния произход: лични средства

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
декJIарираЕе на неверни обстоятелства.
.0.Ч,.../-0:...

ZO r

S

..
.Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парлпuя в полза на кояlпо се правu
ёаренuепо.
бълzарскu zраuсdанuн,
,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29.

м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВОАНГЕЛОВХРИСТОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6609056786 лична

карта"/зелен паспорт за грruкданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 6468З'7427, издадена на 04.0l .2017 г. от

МВР - София, постоянен адрес:

гр. София, ул. "НиколаАтанасов" З

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТШtIЕСК.{ ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказатеJlната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

.lc

l

20l9 г.

,л
,,)

.Щеклара
f)

t.-.-.

!екларацl,вmа се поdава преd полumчческа парmuя в полза на кояmо

dаренuеmо.

lекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzаmо обtцuяп размер на Dаренuяmа наёхвърля 5б0,01 лв,

-

""

прfu

/

бълеарскu zраэюdанuн,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от зПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 590709З481, лична карта/зелен паспорт за граждztните по

ý 9а от

ПЗР яа

ЗБЛ.Щ

Ns 61342З880, издаден на 09.09.2009 г. от МВР- Пазарджик, постоянен адрес:
гр. Пазарлжик, ул. "Райко Хаджиилиев" 14

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в pa:tMep на 372 (триста седемд9сет и два) лева
е със сл9дния произход: лични средства

Известна ми е HzlKaBaTeJIHaTa отговорност по чл. 313 от
декJ]ариране на неверни обстоятелства.

я кодекс за

,0. -Ч.,..l.с...., zo t g r.
,Щекларатор

:

(полпис)

,Щекларацuяпа се поdава преD полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
бълzарскu zражdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
(собствено, бащино, фамилно имо)

ЕГН 4205206540, rмчна карта/зелен паспорт

Ns6462i5740. издаден на 04.12,20l5

за граrкданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ

г. от МВР

София, постоянен адрес

гр. София, кв. Бояна, общ. Витоша, ул.,,Панчерица" 13

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет
е със следния произход: лични средства

и два) лева

Известна ми е нaжазателната отговорност по чл. 313 от НакЪвателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

а t{./

2019 г.
Щеклар

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,

!екларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв,

-

бълzарскu zражdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м.2, т.2 от ЗПП

Подписаният {ИМИТЪРВЕЛИЧКОВГЕОРГИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 690З304700,
зБлд

,плlчна карта./зелен

паспорт за гр.Dкданите по

Np 646700236 издаден на 06.10,2016 г. от

ý

9а от ПЗР на

МВР - Г[повдив

постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. Родосто 2

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлJIващо парична сума в размер на З72 (триста седемдесет и два) лева
о със следния произход: лични средства

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.
.0!{..../.0....

3

l3 от Наказателния кодекс

за

zors.
,Щекларатор:

с)
\

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се

Ll

dаренuеmо.

,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарс Kue
коzаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв

dанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, ,г,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
(собствено. бащино, фамилно име)

ЕГН 9105184066, .lмчна карта/зелен паспорт

за гр,rждilните по ý 9а от

, издаден на
гр f[левен, ул. "Г. Кочев" 10, вх. А, ап. 17
лъ

от

ПЗР на ЗБЛД

МВР Плевен, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в р.rзмер на 372 (триста седемдесет
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства,

0ч./с

20l9

3

и два) лева

13 от НаказатеJп{ия кодекс за

1

г.
.Щекларатор

(подпис)

,Щекларацllяпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэюёанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2,т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

ПЗР на ЗБЛЩ

5805З l6480, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

Ns

641048386, издаден на З0.09.2010 г. от МВР- ВРАЦА,
гр. Врача, ул. Найден Геров Nо 4, вх. Б, ап. 24

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИЛЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер
с.lеднIlя проlIзхоJ,: лlIчни среJства

на З72 (триста

седемдесет и два) лв. е със

Известна ми е наказатеJIната отговорност по tlл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверЕи обстоятелства.

'

l '

0--Ч',!а,,.zоtsr.
,Щекларатор:

.l

j

-'

,'-'
'

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щеюtарацtlяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяпl размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв,

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл.29,

fu-|.2, "г.2

от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МIЛ(АИЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 580425624i, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
JФ 626600420, издаден

ý 9а от

ПЗР на

на 19,02.2010 г. от МВР - София, постоянен

ЗБЛ.Щ

адрес:

гр. София, ул. Иван Асен II, 1, вх. 2

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

Бългдрскдтд

социдлистиtIЕскд

пдртия

представJIяващо парична сума в равмер на З72 (триста седемдесет и два) лева
с със следпия произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3 l3 от НаказатеJп{ия кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства,
.

0.-Ч.,.1.0.,... zo

r

\j

s,
.Щекларатор

:

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпlо се правц
dаренuеmо,
бълzорскu zраэrcdанuн,
,Щекларацtмmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm раэмер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

-

