ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 90021 1 1524, лична

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

Ns 64224366'l, издаден на 09.05.20 г. от МВР
гр. Велико Търново, бул. "Македония" 9

-

ПЗР на ЗБЛД

Велико Търново, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен даренис на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJrяващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева е със
следния произход: лични средства

Известна ми е наказатолната отговорност по чл. 3l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятслства.
.f;.t,,,!,|..,,.,

zo

ts r,
,Щекларатор:
(

дпис )

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu ераэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на dаренtвmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) НОНА КРЪСТЕВАЙОТОВД,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6610256299, лична карта/зелен паспорт
646904б07, издаден на2З.02.20l'1 г.
ул. Гео Милев 34
}lb

от

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

МВР София, постоянен адрес гр. София,

ДЕКЛАРИРДМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума в рalзмер на 372 (триста седемдесет и два) лева е със
следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговор ност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

!у,

3

l3 от Наказателния кодекс за

ll ......20l9 г.

.Щекларатор

:

(по пис)

,Щекларацuяmа се поdава преё полumuческа парmuя в полза на кояlпо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лutlе бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обuluяm разлrер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ
(собствено, бащино. фамилно име)

ЕГН 5805З 16480, лична карта/зелен паспорт за Iражданите по

N9 641048386, издаден на 30.09.2010 г. от МВР- ВРАtЦ,
гр. Враца, ул. Найлен Геров

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,,Щ

постоянен адрес:

Nч 4, вх. Б, ап. 24

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер
следния произход: лични средства

на

372 (триста седемдесет и два) лв. е със

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

20l9

г.
.Щекларатор

(пофис)

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

dаренuеmо.

!екларацtlяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ерасюdанuн,
коzапо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ,

(собствено, бащино. фамилно име)

ЕГН 5312189082, лична карта/зелен паспорт
б45148444, издаден на 07.06. г. от
жк. Младост l А, бл. 510, вх. В, ап. 70

}l9

за граждаците по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

МВР София, постоянен адрес гр.

София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПЛРТИЯ
представJlяващо парична сума в pzlзМep на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

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

;..,!,i,,,.,.,

zotg,,
.Щекларатор:

п

ис )

,Щекларацuяmа се поdава преd полutпuческа парпLrя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълеарскu араасdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оrп всяко фuзuческо лuце
коzаmо облцuяm размер на dаренuяпа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от зПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 580425б24l, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
626600420, издаден на 19.02.2010 г. от
гр. София, ул. Иван Асен II, 1, вх. 2
}{b

ý 9а от

ПЗР на

МВР - София, постоянен

ЗБЛ.Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в prвMep на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

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

0y,,ll,

2019 г.
.Щекларатор

:

(п дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
.Щекларацuяmа се поdава оm бсяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэюёанuн,
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал,2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5907093481, лична карта/зелен паспорт за гр.Dкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

М

61З42З880, издаден ца 09.09.2009 г. от МВР- Пазарджик, постоянен адрес:
гр. Пазарджик, ул. |'Райко Хаджиилиев" 14

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3l3 от Н
деклариране на неверни обстоятелства.

0|,

1

20l9

ия

декс за

г.
,Щекларатор:

,Ц,екларацuяпа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
,Щ,екларацuяmа се поdава оm всяко фuзttческо лuце - бълzарскu zpaacdaHuH,
коzаrпо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2. т.2 от зПП

Подписаният(ата) ИВОАНГЕЛОВХРИСТОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 660905б786 лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

Np646837427, издадена на 04.01.2017 г. от МВР - София, постоянен аплес:

гр. София, ул. "Никола Атанасов"

3

ДЕКЛАРИРДМ, ЧЕ:

направеното от мен дарени0 на

БЪЛГЛРСКАТЛ СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със слsдния произход: лични средства

Извостна ми с накtlзателната отговорноOт по чл. 3 13 от Наказателния кOдекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

0у. ll

.

20l9 г.
,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце бълеарскu zраэсdанuн,
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подпиоаният(ата)

ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4205206540, лична карта/зелен паспорт
Ns6462l5740, издаден на 04.12.2015

за грЕDкданите по ý 9а от

г. от МВР -

гр. София, кв. Бояна, общ. Витоша, ул.,,Панчерица" l3

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

София, постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

#,

ll.

и два) лева

2019 г.

ч

,Щекларатор:

(полпис)

!екларацuяtпа се поdава пре0 полumuческа парlпuя в полза на кояпlо се правu

dаренuеtпо.

!екларацuяmа се поёава оm всяко фl,вuческо лuце - бълzарскu zраэrcOанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т,2 от згIII

Подписаният

ЕГН 690ЗЗ04700,
зБлд

ДИМИТЪРВЕЛИЧКОВГЕОРГИЕВ
(собствено, бацино, фамилно име)

лична карта./зелен паспорт за грa>кданите по ý 9а от ПЗР на

646700236 издаден на 06.10.2016 г. от МВР - Гfповдив
постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. Родосто 2

J\b

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПЛРТИЯ
представJIяващо парична сума в ра:}мер на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

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

il

3

l3 от Наказателния кодекс за

r....2019г.
Щеклар а

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
бълzарскtt zраэюdанuн,
,Щекларацtмmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРДЦИЯ

по чл. 29, ал,z, T .2 от зГ[П

подписаният(ата) МИХАИЛИВАЙЛОВХРИСТОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 91051840б6,

.гп.rчна

Ns

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

, издаден на
гр. ГIлевен, ул. "Г. Кочев" 10, вх. А, ап. 17

от МВР Плевен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

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

0|, 1t

,

2019 г.

[екларатор:

!емарацuяlпа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояпо се правц

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце - бълеарскu epactcdaHuH,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, -r,2 от ЗПП

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

ЕГН

421209'7 \44, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

Ns 6412097144, издаден на 16,12.2010
гр. София, ул. Свста гора 17

г. от МВР

-

София

,

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дароние на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: JIични средства

в

рalзмер

на 1000 (хиляда) лева е със

следния

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

с{. /| 20l9

г.

Щекларатор:

(по

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обtцuяrп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от зПП

Подписаният(ата) АЛЕКСАFIДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4906196502, лична
лг9

карта/зе.lrеIl паспорт за гражданите по ý 9а от

626l97980, издадена на 07.09,2009 r,. от МВР

гр. София, ж.к, Стрелбище, бл. 7 Б, вх. В, ап. 12

-

ПЗР па ЗБЛ[

София, постоян9н адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хи.пяда) .шева

Известна ми е наказателната отговорност по чл,
деклариране на IIевсрни обстоятелства.
{t.

3

е

със слодния

13 от Наказателния кодекс за

)

2019 г.

,Щекларатор:

l

...--,}.-..

w

(подпис)

,Щекларацltяmа се поdава преd полllmt ческа парmuя в полза lla кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэtсdанutl,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фtlзuческо лttце
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2.т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
(соботвено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7707l 1 7548, лична карта/зелен пасIlорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛfl

Ns646183720, издаден Ha27.|1.2015 г. от МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, ж.к. "Банишора", ул."подп. Калитин", бл.20, ап. 5

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дареI{ие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в prвMep на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

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

0Y,

ll.

20l9 г.
,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd по.пumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэrcdанuн,
коzаmо обuluяm разJйер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

зПп

Подписаният(ата) АНЕЛИJI .ЩИМИТРОВА КЛИСАРОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН бl1213l0l7, лична карта/зелен паспорт за гражланите по
J'Ф 640619806, издаден на 06,08.2010 г. от МВР- Варна,
гр. Варна, ул. Братя Миладинови 26,ап. 12

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в

ра:}мер

на 1000

(хиляда) лв,

е със

следния

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

0.1,,.l.,l..,.,,

ZO

tg r.
,Щекларатор:

,Щеклараt uяmа се поdава преd по.пtmuческа парпluя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zpaucdaHuH,
коеаmо обtцuяпх размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ы1.2,т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) АННА НИКОЛАЕВА

СJIАВОВА ЕГН

7801056691

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7801056б91, лична

карта./зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на
6485269З5, издадена на 21.10.2019 г, от МВР София, постоянен
адрес: София, бул. Черни връх 8, вх. Б,ет. ||,ал,62

ЗБЛ! No

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лв. със

следния

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

|.||,,.l,L,,..,.20 l 9 г.
!екларатор:

!

с)

Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзчческо лuце
zражdанuн, ко2аmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6809l36322, лична карта/зелен паспорт за грокданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

N9646183720, издаден на27.11.2015 г. от МВР _ София, постоянен адрес:
гр. София, ул. Самоков 30, жк, Изгрев, бл. 306

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

Известна ми е наказател[Iата отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства
...l]},.!,l.,....

3

е

със следния

13 от Наказател}lия кодекс за

zols ..
Щекларатор:

одп

,Щеклараlряmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
ёаренuеmо.
бълеарскu ераэсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
на
560.01
лв.
коzапо обtцuяm размер
dapeHtяma наdхвърля

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ATAIIAC ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 680503654l, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Ng 642482|82, издаден на 04.05.2011 г. от МВР-София, постоянен
гр. София, жк. Иван Вазов, ул.

адрес:

,.IIHKo Забунов", вх. Б, бл. 50, ап. 69

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
.0;[.,.I/.;..... ZOrS .,
,Щекларатор:

\
одпис)
l

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парлпuя в полза на кояпlо се правu
dаренuеmо.
бълеарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коааmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

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

ЕГН 8004З06708, лична карта/зелен паспорт за граrкданите по

ý 9а от

ПЗР на

Ns 600504484, издаден на 02.03.2010 г. от МВР-Благоевград, постояпен
гр, Гоце

,Щелчев, ул.

Стара планина 22, вх.

А

ЗБЛ.Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход: лични средства

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

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

а|, il

,

2019 г,

!екларатор:
ис)

,Щеклараlряmа се поdава преd полutпuческа парmuя в полза на кояпо се правu
Dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэtсdанuн,
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, N1.2.,r.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕНТИНГЕОРГИЕВЛАМБЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН7'70З2З1486, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ[

ЛЬ6401|42544, издаден на 21.05.2010 г. от МВР - Велико Търново,
постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. Сергей Румянцев 63, ап.7

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от MeIl дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

с ,li,l.

20l9

г.
.Щекларатор:

,/о

-,z)

(подпис)

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

dаренuеmо,

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераасdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал.2,,1,2 от ЗПП

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

ЕГН 5802133079, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

M64i729069, издаден на 04,01,201l г. от МВР _ Ловеч,
гр, Троян, ж.к. ,,Полет", ул. ,.Борова"

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

постоянен адрес:

19, вх. В, ап. 5

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход: лични средства

сума в prx}Mep на 1000 (хиляда) лв. е със следния

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

g1,1l

.

\

2019 г.
,Щекларатор:

(подпи,с)

J

J

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

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзчческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наОхвърля 560.01 лв.

-

бълzарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2.T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБJUIНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6510246480. лична карта/зелен паспорт
Ns 646З17729, издаден

за гражданите по ý 9а от

на |7,02.2016 г. от МВР

гр. София, ул. "Ами Буе" 35

-

София

,

ПЗР на ЗБЛ!

постоянен адрес:

ДВКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

рдtмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

0}, tt.

2019 г.

a

!екларатор:
J

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеtпо.
,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фttзuческо лutlе - бълzарскu zрасюdанltн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяпла наdхвърля 560.01 лв,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5601013385, лична карта/зелен паспорт

за гражд!!ните по ý 9а от

г. от МВР

, издаден на
гр . ГIлевен, бул. Русе 3|,ап.2

N9

ПЗР на ЗБЛ!

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

piвMep

на 1000

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

(хиляда) лв.

3

13

от

е със

следния

кодекс за

..Q}.,.]..\.l... ZOrq ..
.Щекларатор:

по

,Щекларацuяmа се поdава преD полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце бълаарскu араэtсdанuн,
коеаmо обuluяm размер на ёаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,z,

T

,2 от

ЗПП

Подписаният(ата) ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 640520145

1

.

лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ/{

Ns 625586800, издаден на 05.02.2009 г. от МВР
гр. София, кв. ,,Симеоново", ул. ,,Шумако" 38

- София, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
предст:lвJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000

(хиляда) лв.

е със

след{ия

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

{.fl

20l9 г.
flекларатор:

(подпис)

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

dаренuе mо,

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzапо обu4uяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0I лв.

-

бълеарскu ераэtсOанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от зПП

Подписаният(ата) ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7405144374, лична карта/зелен паспорт за гр:uкданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Ns6|7227З79, издаден на 17.12.2008 г. от МВР - Пловдив, постоянен адрес:
гр. Карлово, ул. ,,Парчевич" 45

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дар9ние на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представлявацо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

..!t,..l!.,.... zot s ..
")

Щекларатор:

{

/.,.,.,....

( подпис )

,Щекларацuяmа се поDава преd полumuческа парпuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu ераэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2. т.2 от

зпП

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

ЕГН 8004098477,
зБлд

лична карта"/зелен паспорт за граlкданито по ý9а от ПЗР на

Jt

626600420, издаден на 19.02.20l0 г. от МВР - Хасково, постоянен адрес:
гр. ,Щимитровград, ул. ,,Петър Берон", бл.2,вх, Г, ап. 10

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размср

на 1000

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

0}, li. .....20l9

(хиляда) лв.

3

е със

следния

13 от Наказатолния кодекс за
-)

г.
,Щекларатор:

(п дп ис)

!екларацuяmа се поёава преD полumuческа парлпuя в полза на кояmо се правu

dаренuеtпо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв,

-

бълzарскu ераэюdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

СТОИЛОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8105265З20, лична карта/зелен паспорт
6407б50З2 издаден на 08.09.2010
гр. Русе, ул. Тертер 2,вх. I,ап.З

J\9

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

г. от МВР - Русе, постоянен

ЗБЛ,,Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична суý{а
произход: JIични средства

в

рдrмер

на 1000

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

0F,ll

.

.....

(хиляда) лв.

3

е със

следния

i3 от НаказателЕия кодекс за

20l9 г.
[екларатор:

!екларацuяпа се поdава преd полumчческа парm.uя в полза на кояmо се

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коеаmо обuluяm размер на DapeHtшma наOхвърля 560.0I лв.

-

правл!

бълzарскu zpactcdaHuH,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗГIП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ДИМИТРOВ АНДРЕЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8l05265320. лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 19726587 издаден на 26.0З.200'|
гр. Ветрино, ул. Перуника 6

г. от

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Варна постоянен

МВР

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход: лични средства

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

Известна ми е наказателната отговорност по
деклариране на неверни обстоятелства.

i]l. it,

ч-;1.

313 от Наказателния кодекс за

2019 г.
Щекларатор:

\

с)

,Щекларацuяmа се поDава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскtt zрааюdаrшн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.z, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕоРГИ ИоРДАноВ иоРДАноВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5610124545, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
издаден на 16.07.2011 г. от
Гlловдив, ул. Кръстьо Пасryхов 26, ап. 5

Ng 642654154

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

МВР - Пловдив постоянен адрес:

гр.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представjIяващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3lЗ от НаказатолЕия код9кс за
деклариране на неверни обстоятелства.

0].

ll

,

201.9 r.

!е
(подпис)

,Щеtошралluяmа се поdава преd полuпчческа парmuя в полза на коялпо се правu

dаренuеtпо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэюdанttн,
ко2аmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2. T .2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕОРГИ

СТРАХИЛОВ

СВИЛЕНСКИ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 701009i546, лична карта/зелен паспорт

за грая(даните по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Nр626|465З2 издаден на 09.09.2009 г. от МВР - София, постоянен адрес:
София, ул, Коста Лулчев 60, вх, .Щ, ап. 23

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

рiшмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

:|.
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!..:..,.. zOtS..

!екларатор:
одпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полurпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълеарскu zраэrcdанuн,
,Щекларацчяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,г.2 от ЗПП

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

ЕГН бЗ07244443. лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Ns 645169708 издаден на 10.06.2014 г. от
гр. flловдив, ул. Брезовска 6, ап.2|

МВР -

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Г[ловдив постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в рrвмер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

0}, ll,

20l9

г.
.Щекларатор:

(подпис
L

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

ЯНЧЕВ

ГЬОКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

61 12137627, лична карта/зелен паспорт за гражданите

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛД

Ns 64044171l издаден на 12.07.20l0 г, от МВР - Стара Загора
постояЕен адрес: гр. Стара Загсра, ул, Августа Траяна 14, вх. 1, ап. 3

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJulващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказатолния кодекс за
дсклариране на неверни обстоятелства.
.,!.|.,,!.

!,.

;.... ZO

tS ..
.Щекл

атор:

одlIис )

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

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обtцлмm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0l лв.

-

бълzарскu zраэлсdанuн,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от зПП

Подписаният !АНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОГДаНОВ

(собствено, бацино, фамилно име)

ЕГН 7808097985, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,,Щ

М 64225860l

издаден на 16.05.2011 г. от МВР - [обрич
постоянен адрес: гр. .Щобрич, ул. Кап,.Щимитър Списаревски 4, вх. Б, ап, 8

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

zots,.
.Щекларатор:

\
......I

(по{п

,Щеклараtрtяmа се поdава преd полumчческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поOава оm всяко фuзчческо лuце бълеарскu zрасюdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяпа наdхвърлtя 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл, 29, ал.2,

T

,2 от

зПП

Подписаният !ЕНЧОСТОЯНОВБОЯДЖИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5207025l41, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 640007060 издаден на 10.04.2000 г. от
гр. Разграл, ул. Васил Левски 10, ап. 8

ý 9а от

ПЗР на

МВР - Разград постоянен

ЗБЛ.Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстzlвJulващо парична сума
произход: лични средства

в

рrвмер

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
доклариране на неверни обстоятелства.
!,|,,..,!, !.,,,...

(хиляла) лв,

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

zots-,
,Щекларатор:

подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu epaucdaHuH,
,Щемарацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от

зПП

Подписаният !ИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 78103 l6929, лпчна карта/зелен паспорт за гражданите по
Np645728220 издаден на 16,03,2015 г. от
София, ж.к. Суха река, ул. "Багуня" 47

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

МВР - София постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ;

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

(хиляда) лв.

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

.,Ёtr.,|1.1..,. ZOrS ..
Щекларатор:

(полпис)

!екларацшчmа се поdава преd полumuческа парлпuя в полза на кояlпо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обtцuяп рвмер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

бълеарскu ераэrcOанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2,

"1.2

от ЗПП

Подписаният(ата) ДИМИТЪРСТОЯНОВ

СТОЯНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5206050746. лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns

645670839 издаден

на

25.02.2015

ý 9а от

г. от МВР - Бургас

ПЗР на ЗБЛД

постоянен адрес:

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКЛ ПДРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

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

(хиляда) лв.

3

е със

13 от Наказа

кодекс за

(

.8*.,.!.|....... zolg r.

!екларатор:

следния

\r

l

\

""", "'' ;' " "" ""'
(подпйФ,

,,tя:,,,?",

,i
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\.

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълеарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,"г,2 от ЗПП

Подписаният !ИМИТЪРВЕЛИЧКОВГЕОРГИЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6903З04700,
зБлд

лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý

9а от ПЗР на

Ns 646700236 издаден на 0б.10.2016 г. от МВР - Гlповдив
постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. Родосто 2

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 1 000 (хиляда) лева
е със следния произход: лични средства

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

atr ll

l

201 9г.

.Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полutпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраасdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяrп размер на dаренuяmа наёхвърлtя 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, -r,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДОНКАДИМОВАСИМЕОНОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6504157574, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 645908638, издадена на 06.07.2015 г. от МВР - Стара Загора, постоянен
гр. Казанлък. ул, "Св.св. Кирил и Методий" 12

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

слодния

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

tl|,tl,

2019 г.
.Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в
dаренuеmо,

,Щекларацuя.rпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обlцuяm размер на Dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

на кояmо се правu

-

бълеарскu ераэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДОРАИЛИЕВАЯНКОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6007019293, лична карта/зелен паспорт

за грах(даните по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Np 642791424, издадена gа 22.08.20|5 г. от МВР - Смолян, постоянен адрес
с. Момчиловци, обл. Смолян, ул. "Ал. Стамболийски" 2

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

.,.0.1.,.!.!,.,.,zots.'.

/?
,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяпtа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu ераэеdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяtпа наdхвърля 5б0,01 лв,

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДРАГОМИРВЕЛКОВ

СТОЙНЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7605066б85, лична карта/зелен паспорт за грФкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ.Щ

Ns 6410255Зl, издадена на 21.10.2010 г, от МВР - София,
постоянен адрес: София. ул. "Удово" l0, вх. Б, ап.21

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представлявяпIо парична сума
произход: лични средства

в

ршмер на 1000 (хиляда) лв. е със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
..0.1,..1.1.,.... zor

s ..
.Щекларатор:

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полtlпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
ёаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лttце бълzарскu zраэlсdанuн,
коеаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ЖЕЛЬОИВАНОВБОИЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН'7412152901, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ
}l! б44308987, издадена на 04.05.2012 г. от МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, проф. "К. Попов" 53, вх. А, ап. 6

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

|t.

20l9 г.
,Щекларатор:

i
.|,лi

одпис )
,l/,

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парлпuя в полэа на кояmо се правu

dаренuеmо.

Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu ераэtсdанuн,
коеаmо обtцuяm раl|ер на dаренuяlпа наdхвърля 560.0 ] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,,г.2 от ЗЛП

Подписаният(ата)

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ

ИВАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7508138867, лична карта/зелен паспорт
Ns 644950705, издадена на

11

за грa>кданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

.l l .20l3 г. от МВР - Шумен. постоянен адрес:

гр. Шумен, ул. "Бачо Киро" 5, ап. 2

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

:1

20l 9 г.
.Щекларатор:

(iI

,Щемарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэlсOанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обuluяm размер на dаренuяпа наdхвърля 560.0 ] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНДИМОВИВАНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6508088743, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Ns 64727З69l, издадена на 06.11.20l'7 г. от МВР - Варна, постоянен адрес:
гр. Варна, жк. Чайка, бл, 33, вх. Б,ап.42

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлrIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

llIl

(хиляда) лв.

3 l

е със

следния

З от Наказателния кодекс за

20l9 г.
.Щекларатор:

и
(подпис)

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

dаренuеmо.

!екларацtмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0I лв.

-

бълеарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2.т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНИВАЙЛОВЧЕНЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7608056802, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Nq

64l908733, издадена на

20.06.20t l

г.

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД
София,

МВР

о,I

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

паправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

слсдния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране Ila нсверни обстоятелства.
0.|.,...!.!..,.,,. zolg r.

с
(

L

z..-|

(полпис)

!екларацuяmа се поёава преd полurпuческа парлпuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекларалщяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,01 лв,

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНТОДОРОВИБРИШИМОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 77012б284'7 лична карта/зелен паспорт
Ns

ПЗР на

за гражданите по ý 9а от

ЗБЛ.Щ

64221224l, издадена на 20.05.2011 г. от МВР - Кюстендил, постоянен адрес:

гр. !упнича, ул. "Бричи бор" 25

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКЛ ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

0y,ll

.

(хиляда) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

,4

20l9 г
,Щекларатор:

(полпис)

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

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поOава оtп всяко фuзuческо лuце - бълzарсклt zраэlсdанuн,
Kozamo обtцuяm размер на dаренtпmа наdхвърля 560.0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИЛИЯНАНГЕЛОВ

ТИМЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 66122|'1269, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Ns 199240184, издадена на 14.06.200'7 г. от МВР - Монтана, постоянен адрес:
гр. Берковица, ул. "Здравченица" 4, вх. 1, ап. 1, ет. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

налравеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
дек-цариране на неверни обстоятелства.

[,)T,ll

,

(хиляда) лв.

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

77

2019 г,

.Щекларатор:

,;ТЪ'-D
"
(подпис)

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

,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

-

бълzарскu zрасtdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,т,2 от ЗПП

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

ЕГН 5509253250, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Младост-4",6л1.409, вх. 5
Ns 640924332, издадена на 08.09.20I0 г. от

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

р:вмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

слодния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
.|.t.,... !.{..:,,. zO

лl

ts..

(

il,tll

.Щекларатор:

,р- li

(подпи

(

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояfпо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяпа се поDава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраасdанuн,
коzапо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) Йорддн

стоянов

млАдЕнов

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7905093526, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 640262570, издадена на 14.0б.2010 г. от

гр. Пещсра, ул. "Гео Милев" 2

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

МВР - Пазарджик, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична
произход: лични средства

сума в р:вмер на 1000 (хиляла) лв. е със следния

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

0у.

tl.

3

13 от Наказатслния кодекс за

2019 г.
,Щекларатор:

(п

)

D

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

dаренuепо.

!екларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzапо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърлtя 5б0,01

лв.

-

бълzарскu ераэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) КОЛЬОЙОРДДНОВ

МИЛЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 5307261080, лична карта/зелен паспорт за грrDкданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Ng 646'168952, издадена на l3.12.201б г. от МВР - Сливен, постоянен адрес:
гр. Сливен, ул. "Сини камъни", бл. 19, вх.4, ап. l5

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв,

е със

следния

Известна ми е наказателната отговор ноот по чл. 3l3 от Наказателния кодекс за
доклариране на неверни обстоятелства.

y,ll.

2019 г.
!,екларатор:
с)

I

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпчческа парmuя
dаренuеrпо.

"

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

nonJ на кояmо се правч

-

бълеарскu zpaacdaHuH,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2.,г.2 от зПП

Подписаният(ата)

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6901 161997, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

647l370З0, издадена на 20.06.2017 г. отМВР София, постояненадрес:
гр, София, жк. "Лагера", ул. "Плиска" 46, вх. Б, ап. 16

Ns

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представшIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.
0+.

ll

,

(хиляда) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказатслния кодекс за

l

2019 г
,Ще

(

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!еклараlряmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълеарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на Dаренuяmа наDхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,T .2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРАСИМИР

ХРИСТОВ ЯНКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7412l 17520, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ.Щ

МВР - Варна, постоянен адрес:
гр. Варна, ул. "НиколаКънев" 14, вх. В, ап.3

Ns б038064б0, издадена на 08.09.2008 г. от

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000

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

с+. |i

.

(хиляда) лв.

З

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

с/

2019 г.
,Щекларатор:

п одпис )

,Щекларацuяmа се поdава преd полumчческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълеарскu ераэлсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

Подписаният(ата)

зПП

КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7506i20262, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
]Ф 640313383, издаден на

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

07.06.20l0 г. от МВР София, постоянен адрес: гр. София,

ж.к. "Сlха река", бл, 18, вх. !,, ап.21

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕl

направеното от мсн дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJulващо парична сума
произход: Jмчни средства

в

размер

на 1000

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

с} ,lt

.

(хиляда) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

20l9 г,
Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поOава преd полuлпuческа парmлul в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щеклараl,уuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэtсdанuн, ко2аmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРИСТИНА МАКСИМОВА

СИДОРОВА

(собствено. бащино, фамилно име)

ЕГН 8104242l92, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

N964200l452, издаден на I5.03.20l1
гр. Габрово, ул. "Столетов" '76, ап,9

от МВР Габрово. постоянен

адрес

г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

.(l

,ll.

2019 г.

zz1 ?

.Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поOава оm всяко фuзuческо лuце
ераlсdанuн, ко2аmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, T .2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРУМ КОСТАДИНОВ

ЗАРКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 82l 121644l, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

издаден на 08,09.2015г. от МВР София, постоянен адрес: гр, София,
бул. ".Щонлуков" 23, ет, 2

Ng 646022608,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

cl, tl

.

2019 г.
.Щекларатор:

с)

!екларацuяmа се поdава преё полumuческа парлпuя в полза на кояmо се

правu dQренuеmо.

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8302147300, лична карта/зелен паспорт
Ng 64527167З,

издаден на 27.06.20l'lг. от

гр, Пирдоп, ул. ",Щимчо .Щебелянов" 10

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

МВР София-област, постоянен

ЗБЛ,Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКЛ ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

0], lt.

2019 г.
Щекларатор:

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
ераJrсdанuн, ко2аmо обч,!uяm рфмер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЕГН

люБомир БOЙков БOнЕв.

(собствено, бащино, фамилно име)

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

ХЬ 646857828, издаден на 27,02,2017 г. от
ул. "Васил Стоин", бл.4, ап,8

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

МВР Перник, постоянен адрес гр.

Перник,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

ра}мер

на 1000

(хиляда) лв,

е със

следния

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

0Т,

ll.

20l9 г.
.Щекларатор:

J

4-

(подпис)

,Щекларацuяmа се поOава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераэюdанuн, коzаmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6006144541, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Ns 198659692, издаден на 1'7 .0'7 .200'7 г.
гр. Асеновград, ул. "6 януари" 8

от МВР Пловдив, постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: Jпlчни средства

в

размер

на 1000

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

u+,

ll

.

(хиляла) лв.

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

2019 г
,Щекларатор:

)
о

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuл|е
lраэrсdанuн, ко2аmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал,2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
(собствено, бащино. фамилно име)

ЕГН 56050630б5, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

lг. от МВР

на

Ns 6422'75632, издаден
l0,05.20l
гр. Ловеч, ул. "Райна Княгиня" 2, вх. В. ап. 9

ПЗР на

ý 9а от

Ловеч, постоянен

ЗБЛ.Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
..0.Y,^.h.,... zots ..
.Щекларатор:

./
(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парlплlя в полза на кояmо се
правu dаренuеtпо.
бълzарскu
всяко фuзuческо лuце
,Щекларацuяmа се поdава
zраэюdанuн, коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0I лв.

оп

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) НА.ЩЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА - ЖЕКОВА,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 78062З3439, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Nsбl3190369, 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

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо 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.

0}. ll.

2019 г.
.Щекларатор:

(подпис)

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

правu dаренuеmо.

бълеарскu
,,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
lраэrсdанuн, коzаmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРДЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗГIП

Подписаният(ата)

НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 57031б8440, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
N! 64595б240, издаден на 24.07,20|5г.
гр. Свиленграл, ул. Иван Вазов 3а

ý 9а от

от МВР Хасково,

ПЗР на ЗБЛ[

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

li..|..,....!.!.,,.

zot g,,
(полпис)

а
.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmurl в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацltяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераэюdанuн, ко2аmо обtцuяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ап.2, т.2 от

Подписаният(ата)

ЗпП

николАи АсЕнов тиIrrFв,
(собствено. бащино, фамилно име)

ЕГН 7509140766, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

М

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

на 10.05.2010г. отМВР Бургас, постоянен адрес гр.Бургас, к-с
Славейков, бл, 44, вх. 6, ал, 7
, издаден

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

2019 г.

I

,Щекларатор:

(подпис )

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парлпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!еклараtряmа се поёава оm всяко фttзuческо лuце бълzарскu zраэtсdанuн,
коеаmо обuцuяm размер на dаренuяmа наDхвърля 560,0] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,|.2 от ЗПП

Подпиоания,r(аr,а)

НИКоЛАЙ ГЕоРГИЕВ ИВАНоВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 681023206б, лична карта/зелен паспорт
J& 6427З|946, издаден на 17.08.2011г. от
жк, .Щъбника, бл.46, ап.

ll

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

МВР Враца, постоянен адрес гр. Враца,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

\

2019 г,

,-1

!екларатор:
(п

<==-<
,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа па
правu dаренuеmо.

в полза на кояmо се

,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu
zраэrdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наOхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ
м2, т,2 от ЗПП

по чл. 29,

Подписаният(ата) НИКоЛАЙ ДиМИТРоВ ПЕнЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5601079084, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

6409l7379, издаден на 10,09.20l0 г. от МВР Ямбол, постоянен адрес гр. Ямбол,
ул. Клокотница 9
Ns

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо 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.

0+,

ll

,

20l9 г.
,Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmлut в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
!еклараtряmа се поOава оm всяко фuзuческо лuце
zраэlсdанuн, Kozamo облцuяm размер на dаренurrmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

николАЙ ивАнов цонков,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

8003 186660, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

Ns 64б177354, издаден на 28.10.2015г. от
ж.к Левски, ул. "Велбъжд" 40

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

МВР София, постоянен адрес гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо паричtlа сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

!#.

".1.1.,...

,t

zotg r.
.Щекларатор:

tr,

t,

-{
,Щекларацuяmа се поdава преё полumuческа парmuя в полза на каяmо се
правu dаренuеmо,
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераэrcdанuн, коzаmо обlцuяm размер на dаренurlmа наdхвърля 560,0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29" ал.2,

,1.2

от ЗПП

Подписаният(ата) НИКоЛАЙ КРЪСТЕВ БошкиЛоВ'
(собствено, бащино. фамилно име)

ЕГН'l1l2240l28, rмчна

Ns

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

издаден на
гр. Благоевград, ж.к. Запад, бл.

,

от

,

постоянен адрес

1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

l,,ol

,

20l9 г.
Щекларатор:
II

,Щекларацлtяmа се поdава преd полumuческа па
правu dаренuелпо.

в

с

за на кояmо се

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu
1раэ!сdанuн, ко2аmо обtцuяm размер на dаренлмmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

зПП

Подписаният(ата) ПЕНtIО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 78073 15280, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Jlb62l216l00, издаден на 03.11.2009

от

гр.

Русе,

ул. "Студентска" 23

г.

ПЗР на ЗБЛ[

МВР Русе, постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

c+,ll

20l9 г.
.Щекларатор:
(

(подпис)

Щекларацuяmа се поdава преd полurпuческа парпuя в полза на кояmо се
правu dаренuепо,
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
еражёанuн, коzаmо обLцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,0l лв,

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,"r.2 от

зПП

Подписаният(ата) РА.ЩОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН'7'70206'7З00, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ
Лf9641148470, издаден на 21.10.2010 г. от МВР София област, постоянен адрес
гр. Самоков, кв. Самоково, бл.32, вх. А, ет. l, ап. l

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дароние на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представ]uIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

0}. ll

,

20l 9 г.
.Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацuяtпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
всяко фuзuческо лuце
,Щеклараlряmа се поdава
zраэ!сdанuн, коZаmо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв,

оп

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

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

ЕГН 5бl00492670, лична карта/зелен паспорт
Ng645736676, издаден

на

24.03.2015

за гражданите по ý 9а от ПЗР на

г. от МВР

гр. София. кв. "Симеоново", ул. "Витошки езера" 33

София,

ЗБЛ!

постоянсн адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

рirзмер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

Известна ми е наказателната отговорност по чл. Зl3 от Н
деклариране на неверни обстоятелства.

,ll.

следния

я кодекс за

20l 9 г.

!екларатор:
ис)

,Щемарацuяmа се поdава преd полuлпuческа парmuя в полза на коялпо се
правu 0аренuелпо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
?расlсdанuн, коеаmо обuluяm размер на dаренurlmа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6904l9l 948, лична карта,/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,,Щ

на 19.11.2010 г. от МВР София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Овча купел" 2, бл. 2l, вх, В, ап. б1

}lb б41331214, издаден

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
предст.lвJIяващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

{)},

ll,

20l9

г.

!екларатор:
подпис)

,Щекларацuяrпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ерасrcdанuн, коеаmо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1.2 от ЗПП

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

ЕГН 5809286418, лична карта/зелен паспорт
Nр

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

64|З|3421, издаден на 27.10.2010 г. от МВР София област, постоянен адрес

гр. София, жк. Младост 3, бл, 346, ап. 55

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТЛ СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

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

fi},ll,

(хиляда) лв.

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

20i9 г.
,Щекларатор:

(п

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераuсdанuн, коzаmо облцuяm размер на аареншlmа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м,2,т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) СМИЛЯНА нИкоЛоВА нИТоВА (собствено, бащино, фамилно име)

кРЪсТЕВА

ЕГН 5604128515, лична

карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛД Ns6404482З8, издаден на 18.06.2010 г. от МВР Хасково, постоянен
адрес: софия, ул. Парчевич 3l, ап. 24

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

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

су,

l! l......20l9 г.
!екларатор:

cJ,,
(п

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полutпuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
zраэrсdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0I лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2"г.2 от ЗПП

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

ЕГН 7812З06405, лична карта/зелен паспорт за гр{Dкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

643619403, издаден на |6.|2,20|1 г, от МВР - Перник, постоянен адрес:
гр. Перник, ул,,,Търговска",6л,22, вх. А, ап.8

J\b

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Извостна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на нсверни обстоятелства.
г
0.!.:.!.!. :.......

ZotS..
!екларатор:

{.

)
,(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.

!екларацtмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэrdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяпа наdхвърля 5б0,0] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8б06144001, лична карта/зелен паспорт
N9бl5597250, издаден на 03.02.2010
гр. Плевен, ул. Средец 5

за гражданите по ý 9а от

г. от МВР -

ПЗР на ЗБЛД

Плевен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представffIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева е със

следния

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на коялпо се правu
dаренuеmо.
бълеарскu zраэсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оtп всяко фuзuческо лuце
коzаmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

по

Подписаният(ата)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ч.,I.

29, ал.2, т-2 от

зПП

СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8209246200, лична карта/зелен паспорт за грalкданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

издаден на 11.03.2015 г. от МВР - София , постоянен адрес:
гр. София, жк. Изток , ул. ,,акад. Методи Попов" 1 1, вх. В, ап. 37

Np 645'129074,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКЛТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представшlващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляла) лева

е

със следния

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

0у, Il

.

20l9 г.

,.-1

.Ц,екларатор:

,,/

с)

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dapeHuemo,
бълеарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обlцuяm размер на dаренtмmа наdхвърля 5б0,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5510046285, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns64'74'7'166З, издаден на 15.02.20l8 г.
гр. София, ул.,,Персенк" 73, ап. 5

от МВР

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРДМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 31З от Наказателния кодекс за
деклариране }la неверни обстоятелства.

с}, tt,

2019 г.
.Щекларатор:
с

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmLм в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2.,|,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ТЕОЩОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 9110274550, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Ns642315083, издаден на 20.05.2011 г. от МВР
гр. f[ловдив, ул, Богомил 105

-

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Пловдив, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представляващо парична сума
произход: Jмчни средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със

следниJI

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

0у,

ll,

20l9

г.
,Щекларатор

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеtпо.
,Щемарацlмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu ераэtсdанuн,
коzаmо облцuяm размер на ёаренuяmа наdхвърля 5б0.0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ТОДОР БАЙЧЕВ БАIlЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7З04110587, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Np643513698, издаден на 21.11.201l г.
гр. Карнобат, ул. Парижка комуна 8

от МВР

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Бургас, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични срсдства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

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

с

,ll

,

20|9 г,
Щекларатор

одпис )

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

Dаренuеmо.

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

-

бълаарскu ераэюdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2,т,2 от 3ПП

Подписаният(ата)

ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8201lбl'721, лична карта/зслен паспорт

за гр;Dкданите по ý 9а от

Л'9646111952, издаден на 05.10.2015 г. от
гр. София, жк. Борово, бл.229, вх. 1, ап.46

МВР

-

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

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

li.

3

е

със следЕия

13 от Наказателния кодекс за

20l9 г.
.Щекларатор:

(п

ис)

,Щекларацuяrпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu ераlюdанuн,
,Щекларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
лв,
на
dаренuяmа
наdхвърля
5б0,01
коеапо обuluяm размер

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, аJL2,,|,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН^770З24З527, лична карта./зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ,,Щ

София, постоянен адрес:
645248032, издаден gа 22.05.20|4 г. от МВР
гр. София, жк. Банишорq ул. Подп.,,Ив. Калитин",6л.24, вх. Б, ап.79

-

Ns

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

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

},

i{"

3

е

със следния

l3 от Наказателния кодекс за

20i9 г,
[екларатор:
одпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпlо се правu
dаренuеmо.
,Щеклараtluяlпа се поOава оm всяко фuэuческо лuце - бълеарскu zраэlсdанuн,
коzаmо обuluмп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

IIBETAH БОРИСОВ ТОПЧИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 670424l 722, лична карта/зелен паспорт
N9642846005. издаден на 16.09.2011 г.
гр. Брегово, ул. ,,Петьр Берон" 5

ПЗР на

за гражданите по ý 9а от

от МВР

Видин, постоянен

ЗБЛ,Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

н:rправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

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

(]}, tl

,

3

е

със слодния

13 от Наказателния кодекс за

2019 г.
.Щекларатор:

L ,-у
>{
/z
одпис)

,Щеклараlluяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце * бълzарскu zраэлсdанuн,
коzаmо обuluяm разJиер на dаренuяmа наDхвърля 560,0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч,1, 29, ал.2"1,2 о,г ЗПП

подписаният(ата) чАвдАр ЙОгдаНОВ ВЕлинов

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4б07184022, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

Ns640157261, издаден на 21.05.2010 г. от МВР
гр. Плевен, бул. ,,Русе" 93, вх. А, ап. 6

-

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

Г[певен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJutващо парична сума
произход: JIични средства

в рд}мер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
..ý.I:...{l:..., ZOr

S,.
[екларатор:
(подпис)

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

-

I

ДЕКЛЛРАЦИЯ
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.|-
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Дэrлаеагор

.20l|

,

дАрЕния
N9
1

2

Бсп
РС на БСП "Искър"
РС на БСП "Сryдентски"

имЕнА
Хриска Недева Бъчварова
Милен Николов Младенов

Егн
4509031158
760507з302

дАтА

вид

1з.9.2019
11.11.2019

парично

без усровие

250,00

парично

без усровие

500,00

услови

Е

сумА

