ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) КОРНЕЛИlI ПЕТРОВА НИНОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6901161997, шлчна карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 6471З70З0, издадена на 20.06.2017 г. отМВР София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Лагера", ул. "Плиска" 46, вх. Б, ап. lб

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлrIващо парична сума
произход: личЕи средства

в

размер

ва 1000

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

(хиляда) лв,

3

е със

следния

l3 от НаказатеJIниJI кодекс за

[),З,.|а,.,.zоtg ,.
.Щекларатор:,

(подпис)

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

dapeHuemo,

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

-

бълzарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29,

?.J.1.2,

т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ТЕО!ОРА ATAFiACOBA ХАЛАЧЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 9110274550, rмчна карта./зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Ns б4231508З, издаден на 20.05.2011 г. от
гр. ГIповдив, ул. Богомил 105

ПЗР на

МВР - f[ловдив, постоянен

ЗБЛ.Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

Еаправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в pzвMep на 1000 (хиляда) лева

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства,
.ф.,.l.Q-:.....zots

3

е

със следния

13 от НаказатеJIния кодекс за

,

/
...........v.

(полпис)

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

,Щекларацtмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zражdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяпа наdхвърля 560.0l лв.

ДЕКЛАРАЦИJI

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

СТОЯН МИХАИЛОВ МИРЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8209246200, лична
Ng 645729074,

издаден

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

на i1.03.2015 г. от МВР

-

София

гр. София, жк. Изток, ул. ,,акад. Методи Попов" 11, вх. В, ап. 37

,

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ. ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИrI
представJuIващо парична
произход: Jмчни средства

ср{а в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е накzlзатеJIната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.
.P-*,,.I.(:..... zo

r

s ..
Щекларатор:

дпис)

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

dаренuеmо.

lекларацtмmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце - бълеарскu zраэсDанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяпа наdхвърлtя 560.0] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29,

Подписаният(ата)

м.2, т.2 от ЗПП

тодор БАIlчЕв БАIаЕв

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7304110587, шлчна карта/зелен паспорт за грalкданите по
ЛЬ643513698, издаден на 21.11.2011 г. от
гр. Карнобат, ул. Парижка комуна 8

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

МВР - Бургас, постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: Jмчни средства

в размер на 1000

(хи.пяда) лева

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

э

{0.

З

е

със

следниJI

13 от Наказателния кодекс за

2019 г.
,Щекларатор:

с)

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

dаренuеmо,

!екларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzаmо облцuяtп размер на ёаренuяmа наdхвърttя 560,0] лв.

-

бълzарскu араэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, а-п,2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5510046285, rична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ng64'14'1766З, издаден на 15.02.2018
гр. София, ул. ,,Персенк" 73, ап. 5

г. от МВР

ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в рaвмер на 1000 (хиляда) лева е със

Известна ми е наказатеJIната отговорност по tш.
деклариране на неверни обстоятелства.

3

следния

l3 от Наказателния кодекс за

Ф...о...... zors..
.Щекларатор:

(по

с)

!екларацuяmа се поdава преё полumuческа парпluя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

бълzарскu zрасrcdанuн,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

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

ЕГН 78073 15280, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Ne621216l00, издаден на 03.11.2009

от

гр.

Русе,

ул. "Сryдентска" 23

г.

МВР Русе,

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИrI
представJuIващо парична с},ма
произход: Jмчни средства

в

р.вмер на 1000 (хиляла) JIв. е със следния

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

l0

2019 г.
Щекларато

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражёанuн, коzаmо обtцuяm разл|ер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРУМ КОСТАДИНОВ

ЗАРКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

82 l 121 644 l .

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

ЗБЛ[

на 08.09,2015г. от МВР София, постоянен адрес: гр. София,
бул. ",Щондуков" 23, ет.2
N9 646022б08, издаден

ДВКЛАРИРАМ, ЧВ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстirвJulващо парична с},1!{а
произход: JIични средства

в рiвмер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3l3 от НаказатеJIния кодекс за
декларирано на неверни обстоятелства.
Q?.:.:(,0:,....

zors ..
.Щекларатор:

{

]

,-<rrl*r.l2

r

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераэюdанuн, Kozamo общuяm размер на dаренurlmа наdхвърля 5б0,0I лв,

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, м.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРИСТИНА МАКСИМОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

СИДОРОВА

ЕГН 8104242192, lмчна картrзелен паспорт за гражданите по
N964200l452, издаден на 15.03.2011 г.
гр. Габрово, ул. "Столетов" '76, ал.9

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

от МВР Габрово, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход: лични средства

с}ма в размер на 1000 (хиляда)

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

0э

t0

З 1З

лв.

е със

следния

от Наказателния код9кс за

2019 г
,Щекларатор:

(по

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо,
бълzарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
наdхвърля
560.01
лв,
на
dаренLяmа
ераэrcdанuн, коzаmо обu,ряm размер

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,T .2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЙогдlнстояновмлАдЕнов

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7905093526, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 640262570, издадена на l4.06.2010 г. от
гр. Пещера, ул. "Гео Милев" 2

МВР

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

- Пазарджик, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представjulващо парична ср{а
произход: JIични средства

в

pzrзMep

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по .rл. З\3 от Наказателния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

t0

2019 г

Щекларатор: \
(п

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в палза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце бълаарскu zраэtсdанuн,
коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ДИМИТРOВ АНДРЕЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 8105265320, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns l9726587 издаден на 26.03.2007
гр, Ветрино, ул. Перуника 6

г. от

МВР

ý 9а от

ПЗР на

Варна постоянен

ЗБЛ.Щ

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: JIични средства

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

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

Ф .l0-

с

2019 г.
.Щекларатор

[(

.'J
подпис )

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

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1,2 от ЗПП

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

641908733, издадена

на

20.06.2011
постоянен адрес: гр. София, ул. " 1 1 август" 3
N9

г.

от

ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

МВР

София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представлJIващо парична с)4!{а
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

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

,l0,

следния

кодекс за
1

20l9

г.
.Щекларатор:

дпис

lекларацuяmа се поdава преd полutпuческа парfпuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

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

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, лл.2,T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДОРАИЛИЕВАЯНКОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 60070I9293, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Nр 64279|424, издадена на 22.08.2015 г. от МВР - Смолян, постоянен адрес:
с. Момчиловци, обл. Смолян, ул. "Ал. Стамболийски" 2

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИ[
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000 (хиляда) лв. е със

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

Dэ.l0

3

l3 от

следния

ия кодекс за

2019 г.
.Щеклар ато

(полпис)

в полза на кояпо се правu

lекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парm

dаренuеmо.

lекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо

л

1|

е

коzаmо обч,уuяm размер на Dаренuяmа наdхвър.пя 560,0] лв.

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2.т.2 от ЗПП

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

ЕГН 4906196502, лична

карта"/зелен паспорт за гр:Dкданите по ý 9а от

Ns626197980, издадена на 07.09.2009 г. от МВР
гр. София, ж.к. Стрелбище, бл. 7 Б, вх. В, ап. 12

ПЗР на ЗБЛЩ

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIВСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хи.пяда) лева

е

със следния

известна ми е наказателната отго вор ност по чл. 313 от
деклариране на неверни обстоятелства

0э

кодекс за

0

2019 г.
,Щекларатор:

I

.l

lи,ft,Q/

tполп))

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,0] лв,

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, -1.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8201161'721, лична карта/зелен паспорт за грiDкданите по
Ns646'111952, издаден на 05.10.2015 г. от
гр. София, жк. Борово, бл.229, вх, 1, ап.46

МВР

-

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИlI
представJu(ващо парична сума
произход: Jмчни средства

в

puвMep

на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. З13 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
Q,J.,.l.с,,.

., zols,
,Щеюпаратор:

ис)

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

dаренuеmо.

.Щемарацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обtцuяm размер на dаренuяmа ноdхвърля 560,0 ] лв,

-

бълzарскu ераэюdанuн,

пл

ц

ДЕКЛАРЛЦИЯ

п )q ,п )

,f

)

.r-г

?Iтп

Подписаният(ата) СВЕТJIА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-IIИРАЛКОВА,
(собствено, бащино. фамилно име)

ЕГН 580928641

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

Ns641313427, издаден на 27.10.2010 г. от
гр. София, жк. Младост 3, бл. 346, ап. 55

ПЗР на ЗБЛЩ

МВР София област, постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

напрalвеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична с}ма
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказатеJшата отговорност по чл. 313 от Наказатетпlия кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

ф.,(.0-...... zorp..
[екларатор:
(п

,Щеtоtарацuяmа се поёава преd полulпuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо,

,Щекларацtмmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu
zраuсdанuн, коеаmо обlцuяm размер на dаренuяmа н аdхвърля 560.01 лв.

плtlf

ДЕКЛАРАЦИЯ
]о

а.,)

_,) л_?гtт-т

Подписаният(ата) РАIОСJIАВ ЛЮБЧОВ CTOIaiEB,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7702067300, лична карта/зелен паспорт за грruкданите 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. 1, ап. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПЛРТИЯ
представJUIващо парична c},lr{a
произход: лични средства

в размер па 1000

(хиляла) лв.

е със

следlия

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

.0

эt0

2019 г.
Щекларатор:

(подпис)

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

правu dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поOава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu
zражdанuн, Kozamo обlцuяm раз74ер на dаренuяlпа наdхвърля 560.0I лв.

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, T .2 от зПП

Подписаният(ата) FIА.ЩЯ СПАСоВА кJIИсУРСкА - ЖЕкоВА,
(собствено, бащино., фамилно име)

ЕГН 78062334З9, лична

карта"iзелен 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

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКЛ ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

сл9дния

Известна ми е накtlзатеJшата отговорност по (ш. 313 от Наказателl]ия кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

lc

2019 г.
Щекларатор:
(подпlл

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парлпurt в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щеtспарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраuсdанuн, ко?аmо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч.iL 29. ajlz. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8302147300, лична карта/зелен паспорт за граждfirите по
Np 6452'7|67З,

издадсн на 27.06.20l'7r. от

гр. Пирдоп, ул. "Димчо ,Щебелянов" 10

МВР

ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

София-област, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична с)4\{а
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

/с-

(хиляда) лв.

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

2019 г
,Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd
правu dаренuеmо-

tекларацuяmа

uческа парmuя в полза на кояmо се

се поdава оm всяко

фuзuческо лuце

-

бълzарскu

zраэ!сdанuн, коеаmо обlцuяm размер на dаренurtпlа наdхвърля 5б0.01 лв.

ДЕКЛАРЛЦИЯ

ло чл, 29, а1.2, ,г,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7506120262, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

640З13383, издаден на 07.06.2010 г. от МВР София, постоянен адрес: гр. София,
ж.к. "Суха река", бл. 18, вх. .Щ, ап. 27

J\Ъ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична cyl{a
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

(хиляла)

3

лв. е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

2019 г.
.Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmlм в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щеt<,ларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
?раэrсdанuн, коzаmо общuяm разл,tер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал.2,"г,2 от

зПП

Подписаният(ата) ИВАНТОДОРОВИБРИШИМОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 770l262847 лична карта/зелен паспорт
Ng 6422'72241, издадена на 20.05.2011 г. от

ПЗР на ЗБЛЩ

за гражданите по ý 9а от

МВР - Кюстендил, постоянен адрсс:

гр. Дупницq ул. "Бричи бор" 25

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказателЕия кодекс за
деклариране на неверЕи обстоятелства.

Р.},,/с......

zols..
.Щекларатор

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэtсdанuн,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяп разлrер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29. ал.2. T.z от зПП

Подписаният !ЕНЧОСТОЯНОВБОЯДЖИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5207025 l 41, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 640007060 издаден на 10.04.2000 г.
гр, Разград, ул. Васил Левски 10, ап,8

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

от МВР - Разгра.ч постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична с}ъ{а
произход: JIични средства

в размер на i000

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

,,?.,tc..

.

(хиляла) лв.

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

2019 г,
,Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полurпuческа парmuя в полза на
dаренuеmо,
бълzарскu
,Щекларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обuluяrп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв-

-

о се правu
HuH,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, al1.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

СТОИЛОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8105265320, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

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

l,

адрес:

ап. З

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИrI
представJulващо парична сума
произход: JIични средства

в

pzвMep

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

фl

2019 г
,Щекларатор:

о

с)

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

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обu7uяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

-

бълzарскu zраэюdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. an.2.,f ,2 от ЗПП

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

ЕГН бЗ0'7244443, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Jф 645169708 издаден

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

на 10.06.2014 г. от МВР - fLловдив постоянен

адрес:

гр. ffповдив, ул. Брезовска 6, ап.2|

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJIяващо парична c},I!{a
произход: JIични средства

в размер на 1000

(хи.пяла)

лв. е със

следния

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

ф,.{0...... zors.
!,екпаратор:

/

(подп с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zралсёанuн,
коzаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29.

м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВИоЛЕТА РУсЕВА жЕлЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8004098477,
зБлд

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

М 626600420, издаден на 19.02.2010 г. от МВР - Хасково, постоянен
гр. !имитровград, ул. ,,Петър Берон", бл.2, вх. Г, ап. 10

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следIия

Известна ми е наказатеJшата отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.
Р-),.{Q.....

1

zors..
.Щекларатор:

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парlпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обtцuяm рвмер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛJШОВ
(собствено, бащино, фа:r,rилно име)
ЕГН 6510246480, ;шчна карта/зелен паспорт за граждiшите по
Ns 646З17729, издаден на 17.02.201'6 г. от
гр. София, ул. "Ами Буе" 35

МВР - София

ý 9а от

,

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес:

ДЕКJIАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична с}ъ{а
произход: лични средства

в

размер

на 1000 (хиляда) лв. е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства
0.Э,.l-t......, zor s ..
Щекларатор\
подпис)

i
\/

,Щекларацtмmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэlсDанuн,
,Щемарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ко2аmо общuяп размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,0] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2- т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАСИЛ МИЛАноВ АнТоноВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 560101З385, лична

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

N9

, издаден на
гр. Г[певен, бул. Русе З1, ап.2

г. от МВР

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: JIични средства

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

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

ф-,.fс.......

следния

ателния кодекс за

3 13

zols..
,Щеклар

р

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ко?аmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърлп 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, ,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АТАНАС IIЕТРОВ КОСТАДИНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6805036541

,

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

]\9 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:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТШЯ
предстitвJIяващо парична c},N{a
произход: лични средства

в

размер

на 1000

Известна ми е наказатеJшата отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.
ф_,..(0,.....

zols

(хиляла) лв.

З

е със

13 от Наказателния

следния

к

r.
,L,/t

Щекларатор:

( подпис )

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в п
ёаренuеmо,
,Щекларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm рфмер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

на кояmо се правu
бълzарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29,

м,2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
(собствено, бащино, фамилво име)
ЕГН 6809136322, lмчна

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

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Ns64618З720, издаден на2'7.11.2015 г. от МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, ул. Самоков 30, жк. Изгрев, бл. 30б

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дареяие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предст.lвJuIващо пари.lна cyпla
произход: лични средства

в piвMep на

1000 (хи.пяда) лева

с

със

следниJI

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 3i3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства

ф.,.(.0......

rо,п,.
Щекларатор:
с

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

dаренuеmо,

,Щекларацuяmа се поOава оm всяко фuзuческо лuце
коzапо обuluяm раз]йер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв,

-

бълzарскu zрасюdанuн,

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
J\Ъ

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

640924332, 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 ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход:

jмчни

средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

.ýЭ.,(а-.,

..zolg,.
.Щекларатор:

(по

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраэtсёанuн,
,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяlп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29.

as1.2,

т.2 от ЗПП

Подписаният !ИМИТЪР ИВдНоВ шНЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ВГН 7810З 16929, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Ns645728220 издаден на 16.0З.2015 г. от
София, ж.к. Сухарека, ул. "Батуня" 47

МВР - София

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

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

(хиляла) лв.

3 l

е със

следния

З от Наказателния кодекс за

.ф..{.0,..... Zоlя г.
!екларатор:
(полпис)

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

dаренuеmо.

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

-

бълеарскu zраэюDанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

)GИСТО TAHIIEB ПРОДАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7'70324З527, лична карта/зелен паспорт за гр:Dкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

645248032, издаден на 22.05.2014 г. от МВР
София, постоянен адрес:
гр. София, жк. БаЕишор1 ул. Полп.,,Ив. Калитин",бл.24, вх. Б, ап.79

-

Ns

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дареЕие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлJIващо парична сума
произход: лr!{ни средства

в рaвмер на 1000

(хи.тrяда) лева

е със

следниJI

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

.ф...lQ:...,.zots,.
,Щекларатор:

одпис)

Щекларацuяmо се поdава преD полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
lекларацuяmа се поDава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэlсdанuн,
коzапо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29,

подписаният(ата)

м.2,т.2 от ЗПП

ГЕОРГИ ЙОРДдНОВ ЙОРДднов
(собствено, бапIцнq, фамилно име)

ЕГН 56l0124545, rrrчна карта/зелен паспорт за гражданите по
издаден на 16.07.2011 г. от
Г[повдив, ул. Кръстьо Пастухов 26, жl. 5

Ns 642654154

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

МВР - Пловдив постоянен

адрес: гр.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

фr0

l

2019 г.
!,екларатор:

с)

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

dаренuеmо,

,Щекларацlшmа се поDава оm всяко фuзuческо лuце * бълеарскu ераlюdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяrпа наdхвърля 560,01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2.т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) НИКОJIАЙ кръСТЕВ БошкилоВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ВГН7112240128, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ!

Ns

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

,

от

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мон дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIиIIни 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.

ф,,.1.0,,,....zоrs...
.Щекларатор:

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераэrсdанuн, коеаmо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l 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 ЗБЛЩ

Ns645736676, издаден на 24.03.2015 г. от МВР София,
гр. София, кв. "Симеоново", ул. "Витошки езера" 33

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

нzrправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИJI
представJIяващо парична сума
произход: Jмчни средства

в

размер

на 1000

(хи.ляда) лв.

е със

следния

Извсстна ми е наказателната отговорност по чл, 313 от НаказателЕия кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

0э, |8,

2019 г.
,,Щекларатор

(по

,Щемарацuяlпа се поdава преd полumuческа парmurl в полза на кояmо се
правu ёаренuеmо.
бълzарскu
tекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражёанuн, ко2аlпо обtцuяm разл.tер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, "l,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

люБоlvир БоЙков БонЕв,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7709083827, личgа

карта-/зелен паопорт за гражданите по ý 9а от

Ns 646857828, издаден на 27.02.2017 г. от
ул. "Васил Стоин", бл. 4, ап. 8

ПЗР на ЗБЛД

МВР Перник, постоянен адрес гр.

Перник,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

равмер

на 1000

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

(хиляла) лв.

З

е със

следния

l3 от НаказатеJшия кодекс за

.Й..i0-:..,. ZOrS г.
.Щекларатор:

\
(подпи

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmurl в полза на кояmо се
правu ёаренuеmо,
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, Kozamo обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, "r.2 от ЗПП

Подписаният(ата) БОГДАНЕМИЛОВБОЦЕВ

(собствено,,бащино, фамилно име)

ЕГН 8004306708,

.шачна карта/зелен

паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ

Ns 600504484, издаден на 02.03.2010 г. от МВР-Благоевград, постоянен
гр. Гоце !елчев, ул. Стара планина 22, вх, А

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: JIични средства

в

рaвмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

v.

2019 г.
,Щекларатор:
с)

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

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Kozamo обтцuяrп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чJI. 29, ы1.2, т.2 от ЗПП

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

ЕГН 5604128515, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛД Ns 6404482З8, издаден на 18.06.20i0 г, от МВР Хасково, постоянен
адрес: София, ул. Парчевич З|, ап.24

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

Известна ми е наказателната отговорност по чл. З13 от Наказателния
кодекс за декJIариране на неверни обстоятелства.
lC|,

2019 г.
.Щекларатор:

(по

с)

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

,Щекларацuяmа

се поёава оm всяко

фuзuческо лuце

-

бълzарскu

zраэюdанuн, коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, чt.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

МИЛКо НЕДяЛкоВ

НЕДЯЛКоВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5605063065, тпtчна карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,,Щ

6422'75632, издаден на 10.05.201lг. от
гр. Ловеч, ул. "Райна Кяягиrrя" 2, вх. В, ап. 9

Ng

МВР Ловеч,

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

!{аправеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuiващо парична сума
произход: Jмчни средства

в размер на 1000 (хипяда) лв. е със

Извеотна ми е наказатеJIната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

3

следния

13 от Наказателния кодекс за

й3..(8..,,.zots,.
.Щекларатор:

(подпис)

,Щемарацuяmа се поdава преd полumuческа парлпuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэrсdанuн, ко2апо обlцuяm раз]4ер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

нИкОЛАЙ ИВАНов цонкоВ,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8003186660,

.шлчна карта/зелен паспорт за гражданите

Ns 646177354, издаден на 28,10.20l5г. от
ж.к Левски, ул. "Велбъжд" 40

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

МВР София, постоянен адрес гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИtIЕСКА IIАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.
ý].}...(0....... zo l

(хиляда) лв.

З

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

s ..

1

.Щекларатор

:

U.lt

,Щекларацuяmа се поёава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щеtспарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
Zраэюdанuн, ко2аmо обuluяm размер на )аренuяlпа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29. ал-2, т.2 от

зПП

НИКОЛАИЛИЕВ ДИНКОВ,

Подписаният(ата)

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5703168440,
.}lb

.шлчна карта/зелен паспорт за гражданите

645956240, издаден

на

24.0'|.2015г.

гр. Свиленград, ул. Иван Вазов За

от МВР

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ

Хасково, постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: п,Iчни средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл, З13 от НаказатеJшия кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

и

v

2019 г.
.Щекларатор:

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щеtспарацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
?раасdанuн, коzапхо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИrI

по чл.29, ал.2,т,2 от ЗПП

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

ЕГН 4607184022, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Nеб40157261, издаден на 21.05.2010 г. от МВР
гр. flлевен, бул. ,,Русе" 9З, вх. А, ап. 6

-

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

Плевен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТШЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в pzвMep на 1000

(хитrяда) лева

е със

следния

Известrrа ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.

.0}..1,0...

zors.
лекларатор:
*-.-

/'

/--1
tполпиУ

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
Dаренuеmо.
бълzарскu zраэrcОанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА ЕГН 7801056691
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7801056691, лична карта/зелен паспорт за граждаЕите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛД ЛЬ 643758З68, издадена на 15.12.2011 г. от МВР София, постоянен
алрес: София, бул. Черни връх 8, вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от

]\{ен

дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лв. със

Известпа ми е наказателната отговорност по ч,r.
кодекс за декJIариране на неверни обстоятелства.

0э.tо-

3l3 от

следниJI

Наказателния

2019 г.
.Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на коялпо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэюdанuн, ко2аmо обu,уuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛЛРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

LtsETAH БОРИСОВ ТОПЧИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6704241722, лична карта/зелен паспорт
J\!642846005, издаден

на

16.09.201l г,

гр. Брегово, ул. ,,Петьр Берон" 5

за гражданите по ý 9а от

от МВР

ПЗР на ЗБЛД

Видин. постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от IreH даренIле на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на i000 (хиляда) лева е със

следниll

Известна ми е наказателЕата отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
декJlариране на неверни обстоятелства.
СР..,.Ю.,.,. 2019 г.
.Щекларатор:

,_-. ;
!екларацtяmа се поdава преd полumuческа парlпuя в полза на кояио се правu

dаренuеmо.

,Щемарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяlпа наdхвърля 560,0] лв,

-

бълеарскu zраlюdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ЖЕЛЬОИВАНОВБОЙЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН7 4\2152901, лична карта/зелен паспорт
N9 б44З08987, издадена на 04.05.2012 г. от

за гражданите по ý 9а от

МВР

гр. София, проф. "К. Попов" 53, вх. А, ап. 6

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

- София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

рaвмер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

}-{с

l,,

2019 г.
.Щекларатор:

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

-

по

Подписаният(ата)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ч.тI.

29. ал.2,

^г,2

от ЗПП

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

ЕГН 6904191948, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 641331214, издаден на 19.11.20l0 г. от МВР София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Овча купол" 2, бл. 21, вх. В, ап. 61

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от TveH дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо паричва с}\{а
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

0i_

l

2019 г.
,Щекларатор:

(подпис)

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

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фазuческо лuце - бълzарскu
zражdанuн, ко2аmо обlцuяm размер на dаренuяlпа наdхвърля 560.0I лв.

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от

Подписаният(ата)

ЗпП

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
(собствено, бащино, фа"пtилно име)

ЕГН 7703231486, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

N96401|42544, 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 СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJu{ващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

Е',з /0.

/ъБ4

2019 г,
,Щекларатор:

(подпис)

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmа,
!екларацuяmа се поdава оm всяка фuзuческо лuце бълzарскu zрааюdанuн,
коzапо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал,2, ,1,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВЕСКА МАРИНОВА HEIILIEBA
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7405144374, лична карта/зелсн паспорт за гражданите по

ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

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

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична c},l!la
произход: лични средства

в размер на 1000

Известна ми е н:жазатеJIната отгов орност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.

(хиляда) лв.

3

е със

l3 от Наказатетп+ия

следния

екс за

ф.,..|Q,.,....zotg ,.
,Щекларатор:

(по

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu ераэtсdанuн,
коеаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наОхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ

СВИЛЕНСКИ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 70100915 46, лична карта/зелен паспорт
N9 6261465З2 издаден

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

на 09.09.2009 г. от МВР - София, постоянен

София, ул. Коста Лулчев 60, вх.

.Щ,

ЗБЛ,Щ

адрес:

ап. 2З

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJшващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лв. е със

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл.
деклариране на неверни обсr оятелства.

3

следния

13 от НаказателЕия кодекс за

а-Э.,..о,.,...zоtg,.
.Щекларатор

:

с)

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

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu zраэtсdанuн,
ко2аmо обtцuяtп размер на dаренuяпаа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по ч,ц. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕНТИНА АJiЕКСАНДРОВА FIАЙДЕНОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5802133079, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns641729069, издаден на 04.01.201l г. от МВР
гр. Троян, ж.к. ,,Полет", ул. ,,Борова" 19, вх. В, ап. 5

-

Ловеч,

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJшващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

гр,

цU

(хиляда) лв.

3 i

е със

следния

3 от Наказателния кодекс за

2019 г.
,Щек,rаратор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо облцuяm размер на dаренuяlпа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,,1.2 от ЗПП

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

ЕГН 421209'7144, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
N96412097144, издаден
гр, София, ул, Света гора

на l6.12.2010

г

17

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

от МВР - София , постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: Jмчни средства

в

р.шмер

на 1000 (хиляда) лева е със

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.
ф.,.,l.Q:.,.,,,

следниJI

3l3 от НаказатеJIниrI кодекс за

rо,n,.
Щекларатор

(подпис

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояlпо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэlсdанuн,
коzаmо общuяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч,1. 29, ал,2,T ,2 от ЗПП

Подписаният(ата) КРАСИМИРХРИСТОВЯНКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН'74121L11520, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

МВР - Варна, постоянен
гр. Варна, ул. "Никола Кънев" l4, вх. В, ап. 3

J\ъ

603806460, издадена на 08.09.2008 г. от

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична c},Ilra
произход: JIични средства

в размер на 1000

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

I

20l9

(хи.тlяда)

3

лв. е със следния

l3 от Наказате.lш

кодекс за

г.

Фь

,Щекларатор:
l

(по
l]

l

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парпuя в полза на коялпо се правu
dapeHuemo.
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обuluяm размер на dаренuяtпа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

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

ЕГН 600614454

1

,

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

Ns 198659692. издаден на 17.07.2007 г.
гр. Асеновград, ул. "6 януари" 8

от МВР Пловдив, постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстtrвJurващо парична c},l!!a
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляла) лв.

е със

Известна ми € наказатеJIната отговорност по чл. 313 от
деклариране на неверни обстоятелства.

l}э .lc

следниJI

екс за

2019 г.
.Щекларатор:

одпис

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояlпо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
lрфlсdанuн, ко2аmо обtцuяпl размер на dареншmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИЛИЯНАНГЕЛОВ

ТИМЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 661221'7269, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
J\Ь

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

l99240184, издадена на l4.06.2007 г. от МВР - Монтана, постоянен адрес:
вх. l, ап. l, ет. 1

гр. Берковица, ул. "Здравченица" 4,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: Jмчни средства

в

размер

на 1000

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

lc.

(хиляда) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

20l 9 г,
!екларатор:
одпис ),r
\

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

ёаренuеmа,

,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коеаmо обtцuяm разл4ер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,0] лв,

-

бълzарскu zраасёанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕОРГИ

ЯНЧЕВ

ГЪОКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

61 12137627, лична карта/зелсн паспорт за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ.Щ

Ns 64044i711 издаден на 12.07,2010 г. от МВР - Стара Загора
постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул, Августа Трмна 14, вх. 1, ап. 3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JмrIни средства

в

ра:}мер

на 1000 (хиляда) лв. е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
деклариране на fiеверни обстоятелства.

03.ю-

2019 г.
,Щекла

с)

,Щеrаарацuяmа се поОава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лtuце бълzарскu zраэlсdанuн,
Kozamo общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29. ы1,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) СТЕФАнИВАноВ

БУРДжвВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8606144001, лична
Ns615597250, издаден
гр, Плевен, ул. Средец 5

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

на

0З.02.2010

г. от МВР

ПЗР на ЗБЛЩ

Плевен, постоянен адрос:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

pzвMep

на 1000 (хиляда) лева е със

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

следния

екс за

.Ea,.IQ-,.,...zotg,.
Щекларатор:

(подпис)

,Щекпарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраэlсdанuн,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаtпо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч.п. 29, ал.2,,1.2 от

зПП

Подписаният(ата) НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 68102З2066, лична карта/зелен паспорт за гра>кданите по
Np 6427З1946, издаден на 17.08.2011г. от
жк. ДъбЕика, бл. 46, ап. 11

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

МВР Враца, постоянен адрес гр, Враца,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
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 код
деклариране на неверни обстоятелства.

за

.й,./9:.... zolq..
Щеклар

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
!екларацuяmа се поdава оп1 всяко фuзuческо лuце
zраасdанuн, коzаIпо обtцuяlп размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч.[. 29, ал.2,,t.2 от ЗПП

Подписаният(ата) НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕнЕВ,
(собствеяо, бащино, фамилно име)

ЕГН 5601079084, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Nq 640917379, издад9н

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

на 10.09,2010 г, от МВР Ямбол, постоянен алрес гр. Ямбол,

ул, Клокотница 9

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIВСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

сл9дния

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

w

l0

20l9 г.
Щекларатор:

,l

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
zраэюdанuн, коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29. ал.2. т.2 от ЗПП

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

ЕГН 78i2306405, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

Ns64з619403, издаден на 16.12.2011 г. от МВР - Перник, постоянен адрес:
гр. Перник, ул. ,,Търговска", бл,22, вх. А, ап. 8

ДЕКЛАРИРАМ,ЧВ:

налравеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чп. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

сэ.l0

20l9 г
,Щекларатор:

lrc)

,Щекларацuяmа се поdава tlреd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
бълеарскu zраэюDанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърлtя 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
Ns 6472'lЗ691, издадена на 06,11.20i7 г. от
гр. Варна, жк. Чайка, бл. 33, вх. Б, ап. 42

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

МВР - Варна, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хи.тlяда)

лв. е със

следния

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

.0J.lЙ... zors .
.Щекларатор

:

о

с

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

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэtсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0] лв,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл, 29, ал,2,,1.2 от

зПП

Подписаният(ата) ДОНКАДИМОВАСИМЕОНОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 650415

75

7

4, tмчна карта,/зелен паспорт за граждtlните по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

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

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: JIични 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.
09.,.i.Q-...... zor s ..
,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэtсdанuн,
коеаmо обtцuяrп размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0,0 ] лв,

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИIIIЕВ,

Подписаният(ата)

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7509140766,

N9

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

, 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

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000 (хиляла)

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

cb,l0

3

JIв.

е със

следния

13 от НаказатеJIния кодекс за

2019 г.

,Щекларатор:

i

одпис)

tекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояп,lо се правu

dаренuеmо.

,Щекларацuяtпа се поdава оtп всяко флtзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо объцuяпl размер на ёаренuяlпа наdхвърля 560.0] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) КОЛЬОЙОГДННОВМИЛЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 5307261080, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

646768952, издадена на 13.12.20l б г. от МВР - Сливен, постоянен адрес:
гр. Сливен, ул. "Сини камъни", бл. l9, вх. 4, ап. l5

J\b

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляла) ла. е със

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

03.1c

3

следпия

13 от Наказателния кодекс за

2019 г.

l

.Щекларатор:

lекларацuяmа се поDава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо,
,Щекларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце - бълаарскu epaacdaHuH,
коzаmо объцuяm размер на dаренuяпла наdхвърля 5б0,01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2,т.2 от ЗПП

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ

Подписаният(ата)

ИВАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7508iЗ8867, лична карта/зе.lен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

l l .2013 г. от МВР - Шумен, постоянен адрес:
гр. Шуrиен, ул. "Бачо Киро" 5, ап. 2
Ns б44950705, издадена на i

1 .

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична с}а(а
произход: JIични средства

в размер на 1000

Известна ми е наказателната отговорност по
декларирzrне на неверни обстоятелства.
9.2.,.!.Q ;,..,..

.1л.

(хиляла) лв.

е със

следния

313 от Наказателния кодекс за

/tb
,/,,'

zots,,
Щекларатор

\-.,

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zрасtсdанuн,
коzаmо обuц,lяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2.,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДРАГОМИРВЕЛКОВСТОЙНЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7605066685, лична карта/зелен паспорт за грalкданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!,

м

641025531, издадена на 21.10.20l0 г. от МВР - София,
постоянен адрес: София, ул. "Удово" 10, вх. Б, ап. 21

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТаЯ
представJuIващо париtlна с},]!rа
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хи,тяда)

лв. е със следtия

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

э.ю

20l9

г.

Щекларатор:

Ьдпис)

,Щемарацuяпа се поDава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

lекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коеаtпо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

бълаарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2.,1,2 от ЗПП

Подписаният !АНИЕЛПЕТКОВИОРДАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7808097985, лична карта/зелен паспорт за граждаlните по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

М 642258601 издаден на

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

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
продставJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиlтяда)

лв. е със

следния

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

03, l0.

2019 г.

(полпис)i

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

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наёхвърля 560.0] лв.

-

бълzарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2. -r.2 от ЗПП

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

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА 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.
деклариране на неверни обстоятелства.

Uэ

l/t)

3

13 от Наказателн

екс за

2019 г.
.Щекларатор

:

о

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълеарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, чt.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АНЕЛИ}I ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6112 i 31017, лична карта/зелен паспорт за гражд;rните по

Ns

640619806, издаден на 06.08.2010
гр. Варна, ул. Братя Миладинови 26, ап.

г. от МВР-

Варна,

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

постоянен адрес

12

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лI,Iчни средства

в

рaвмер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. ЗlЗ от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
..й,..4-0,,... zots r.
,Щеrс,lаратор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29. ал.2. т.2 от ЗПП

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

ЕГН 6405201451, лична карта/зелен паспортза гражданите по
N9 625586800, издаден

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

на 05.02.2009 г. от МВР - София, постоянен адрес:

гр. София, кв. ,,Симеоново", ул. ,,Шумако" 38

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична
произход: Jмчни средства

ср{а в размер на 1000 (хиляла) лв. е със следния

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

l

.C.9..l0.:.,..2019 г.
Щекларатор/

одпи

lекларацuяmа се поdава преd полumuiеска парлпuя в по

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

кояmо се правu

бълzарскu zражdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДИМИТЪРСТОЯНОВ СТОЯIlОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5206050746, ллчна карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns

645670839 издаден

на

25.02.2015

ý 9а от

г. от МВР - Бургас

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянеIt адрес:

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

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТILЯ
представjulващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

я кодекс за

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

pJ

(Q,

\\

2019 г.
,Щеюrаратор:

следния

\

\
(по

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

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zражdанuн,
коzаmо обtцuяm разл|ер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал,2. т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7707l 17548, лична карта/зелен паспорт за граrкданите по

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

Ns64618З720, издаден на 27.|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 дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
ПРОИЗХОД: J-IИЧНИ СРеДСТВа

в размер на 1000 (хиrrяда) лева

е

със следния

Известна ми е нarказатеjшата отговорност по Iш. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
9,.3,.. !.0.,..... zo l g

r.
,Щекларатор:

(полпис)

lекларацuяпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэlсdанuн,
ко2аmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29. ап.2.т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 9002111524, лична карта/зелен паспорт за гр.Dкданите по
Ns 64224З66'l, издаден на

ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

09.05.20 г. от МВР - Велико Търново, постоянен

адрес:

гр. Веrшко Търново, бул. "Македония" 9

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЩИА"lIИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлJIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева е със
следния произход: лични средства

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

чl0

3

13 от Наказателния кодекс за

2019 г.

!екларатор:
подпис )

lекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu араэюdанuн,
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

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

ВГН

5З 12l 89082,

лична карта/зелен паспорт за грzrжданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ'Щ

Ns645148444, издаден на 07.06. г. от МВР София, постоянен алрес гр. София,
жк. Младост l А, бл. 510, вх. В, ап. 70

ДВКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

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

ta

3

и два) лева

1З от Наказателния кодекс за

i

2019 г.

Декларатор: // /(
l. -L.

. l,

-

,

(подпис)

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

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэlсёанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ
м2,т.2 от ЗПП

по чл,29,

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

ЕГН 66l0256299, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
NЬ 646904607, издаден на 2З,02,201'] г.

ул. Гео Милев 34

от МВР

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

София, постоянен адрес гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

Известна ми е накщателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJшия кодекс за
декJrариране на неверни обстоятелства.
.0.Ч.-/-0:... ZOrS г.
,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се провu
ёаренuеmо.
бълzарскu zраэlсdанuн,
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
коzапо обuluяtп раэмер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВОАНГЕЛОВХРИСТОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6609056786 лична карта/зелен паспорт
N9 646837427, издадена на 04.01.2017 г. от

за гражданите по ý 9а от ПЗР на

МВР

гр. София, ул. "НиколаАтанасов" З

ЗБЛД

- София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БългАрскАтА социАлистичЕск-4, п.4,ртия
представJuIващо парична сума в размер на 372 (триста седемдесет и два) лева
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. З13 от Наказатеlшtия кодекс за
деклариране на неверпи обстоятелства.
.

0..Ч....l.

0-....

zol s,.

]

д

/1

Фryб

l

,Щекларацlмmа се поdава преd полumчческа парmuя в полза на кояmо

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обu4uяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

""

прЙ

./

бълzарскu ераэюdанuн,

ДЕКЛЛРЛЦИЯ

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 гражданите по

ý 9а от ПЗР на

ЗБЛД

Ns б 1 3423880, издаден на 09.09.2009 г. от МВР- Пазарджик, постоянен адрес:
гр. Пазарджик, ул, "Райко Хаджиилиев" 14

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

Известна ми е накаj}ателната отговорност по чл. 313 от Н
деклариране на неверни обстоятелства.

кодекс за
l

.0.L,.,lC.....zots,.

)

N

,Щеюrаратор:

(подпис)

,Щекларацu.яmа се поdава преё полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.
,Щ,екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяпа наdхвърля 560.01 лв.

-

бълеарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29. ал.2, т.2 от ЗПП

Подписмият(ата)

ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4205206540,

лтлчна карта/зелен паспорт за грalкданито

J$646215740. издаден на 04.12.2015

г. от МВР -

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛД

София, постоянен адрес:

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

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪJ-IГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на З72 (триста седемдесет
е със следния произход: лични средства

и два) лева

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

е

q/

2019 г.
.Щекларат

i

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэюdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на ёаренtlяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният !ИМИТЪРВЕЛИЧКОВГЕОРГИЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6903304700,
зБлд

.ш.rчна карта./зелен

паспорт за гражданите по

ý

9а от ПЗР на

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

J\г9

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА 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. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
а.Ч,...!.0,.... zo ts,.

[екларатор:
с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парtfluя в полза на кояmо се
dаренuеmо,
бълzарс Ku?
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обtцuяm разп4ер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

-

HuH,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. vл.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

МИХАИЛ ИВАИЛОВ ХРИСТОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

9 105

184066, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

Ns

, издаден на
гр. f[певен, ул. "Г. Кочев" l0, вх. А, ап. 17

от

МВР Плевен, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична сума в piвMep на З72 (триста седемдесет
е със следния произход: лични средства

и два) лева

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

0ч-1

20l9 г
Щек;rаратор:

(подпис)

!екларацuяmа се поёава пре0 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 zраuсdанuн,

дЕклАрлцI4rI

по чл. 29, ал.2.,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АНАСТАС МАРИНОВ ПОПЛ,IМИТРОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 58053l6480, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

Ns

641048386, издаден на 30.09.2010 г. от
гр. Враца, ул. Найден Геров J'Ф 4, вх. Б, ап. 24

МВР- ВРАtЦ,

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Щ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер
следния проI{зход: личнl,l средства

на З72 (триста

седемдесет и два) лв. е със

(подпис)

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

dаренuеmо.

,Щеwарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяп размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв,

-

бълеарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МI,IХАЙЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 580425624l, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
N9 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:

нirправеното от мен дарение на

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

Известтrа ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.
.0_Ч.,.iС.....

3l3 от НаказатеJIния кодекс за

\l

zors..
!екларатор:

(подпис)

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

dаренuеmо,

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzапо обtцuяm рфмер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв.

-

бълzарскu zраэtсdанuн,

i

ДЕКЛЛРЛЦИЯ
по чл.29, ал.2, т.2 от Закояа за поляпlческптс партнв

l
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.

i.'.'l. .::..'.:.'.-r:'!!..i., постояяен ацрес:

11
.

.|1

.

ф

ж.к.iул..

ДЕКЛАРИРАМ

qе:

Паркчнrге средства'предмеI, на това дар€нr{е в размер rrа
словом

l:

c",s

l ао l0 ооо n". /
имат следIия произ

.I

Известяа ми е паказателвата отговорвост по чл.3l3 от НаказателЕия кодекс зi
декпарирlше на неверни обстоятедства.

i:,

Гр....:1,..
Дата:

.},

/ /":

с

(L.

frекларzrтор: ...

201:;
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