дАрЕния
N9

Бсп

имЕнА

1

РС на БСП "Възраждане"

Петър йянков 3ахариев

2

РС на БСП "Възраждане"

3

РС на БСП "Възраждане"

4

РС на БСП "Серзика"

Серrей Р,имитриевич Станишев
Ана Георгиева Пири нска
Симеон Дечев Симеонов

Егн
4608046645
6605056324
8511з06274
бо|о177247

вид

дАтА
11.11.2019

16,11.2019
2 5.11.2019
29.11.2019

па

рич но

условиЕ
без усровие
без усровие

парично
парично без усровие
парично без усровие

сумА
100,00
500,00

з50,00
500,00

ДЕКЛАРАЦИrI

по чл. 29, ал.2, -r.2 от

ЗПп

Подписаният(ата) АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПА}ЪОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4906l96502, лична карта/зе;rен паспорт за гражданите по
}b626197980, издадена на 07.09.2009

г. от МВР

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

София, постоянен адрес:

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(х_Irrяда) лева

Известна ми е нака:}ателЕата отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

.D.9,.l.L,...

3

е

със следнIrI

l3 от Наказателния кодекс за

zors..
Щекларатор:

(подпи

)

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

dаренuеmо,

!екларацuяmа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце - бълаарскu zраасdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на Dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, M,2"f .2 от ЗПП

АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ

Подписаният(ата)

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 77071i7548,

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

Nq646183720, издаден на2'7.|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 СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJulващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева е със

L

,0ý,,.!Д:.. zors..

следния

=-\

,Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правц
dаренuеmа.
бълzарскu zраэюdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фtlзuческо лuце
коzапо обuрlяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 68050З654l, лична карта/зе;rеtt Ilаспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБJIД

J\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

ДЕКЛАРИРДМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

Известна ми е наказатслната отговорtlост по чJl.
декларира}lе на неверни обстоятелства.

.(I,

20l9

(хиляда) лв.

3

е със

сJIsдния

l3 от Наказателния кодекс

за

г,

,\скларатор:
(полrrис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се npaolt
dаренuеmо.
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце - бълzарскu zраэtсdаttuн,
коааmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв.

ДЕКЛАРАЦИJI

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6809l36322, lмчна карта/зелен паспорт за гражданите по
64618З720, издаден на 27.11.2015 г. от МВР
гр. София, ул. Самоков З0, жк. Изгрев, бл. 306

}{Ь

ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

- София, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦIaАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJиващо парична сума
произход: лични 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.

.ф-..l.f".... zors..
[екларатор:
(п

ис)

,Щекпарацuяпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэюDанuн,
коzаmо обtцuяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

по

ДЕКЛАРАЦИЯ
щ.29, ал..2,т.2 от ЗПП

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

ЕГН 7801056691, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛД N9 648526935, издадена на 21.10.2019 г. от МВР София, постояЕен
адрес: софия, бул. Черни връх 8, вх. Б,ет. 1|,ап.62

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИJl
представляващо парична сума
произход: личЕи средства

в размер на 1000 (хиляда) лв. със

следния

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

.Ф-...[..l.,..2019 г.
!екларатор:
(п

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фазuческо лuце
ераэюdанuн, коzаmо обtцuяm разл,tер на dаренuяmа наOхвърля 560.0] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) БОГДАНЕМИЛОВБОЦЕВ

(собствено, бащино, фаптилно име)

ЕГН 8004306708, лична карта/зелен паспорт

ПЗР на

за гражданите по ý 9а от

ЗБЛ,,Щ

N! 600504484, издаден на 02.03.2010 г. от МВР-Благоевград, постоянен адрес:
гр Гоце !е.rчев, ул. Стара планина 22,ьх. А

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от

N,leH

дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична с),]\{а
произход: лични средства

в размер на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорлlост по чл. 313 от Наказателния колекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

5.

lд

2019 г.
.Щекларатор:

с)

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

dаренuеmо,

!екларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzаmо обtцuяrп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

бълеарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал.2, т.2 от зПП

Подписаният(ата) ВЕСКА МАРИНОВА HEI+IEBA
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7405144374, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ПЗР на ЗБЛД

ý 9а от

Nsб17227З79, издадеЕ на 17.12.2008 г. от МВР - Пловдив, постоянен адрес:
гр, Карлово, ул. ,,Парчевич" 45

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

наIIравеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuващо парична сума
произход: лични средства

в

pzrзмep

на 1000

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

..ф,.!.}:....

(хиляда) лв,

3

е със

следния

13 от F{аказатеJIния кодекс за

zols..
[екларатор:
(п

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu ераасdанuн,
коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чJ. 29. ал.2- т.2 от

зllП

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

ЕГН 560i013385, лична карта/зелен паспорт

Ns

, издаден на
гр. flлевен, бул. Русе 31, ап. 2

за гражданите по ý 9а от

г. от МВР

ПЗР на ЗБЛ.Щ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лI4чни средства

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

следния

Известна N{и е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства
.-0.9...J.L...

zors..
'Щекларатор:

ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
,Щекларацuяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zражdанuн,
коzаmо обtцuяп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл, 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 770323l48б, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ПЗР на ЗБЛ!

ý 9а от

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в

размер на 1000 (хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е накz}зателната отговорност по tп. 313 от Наказателния кодекс за
деклариране на Ееверни обстоятелства.

(}

А4

201 9 г.
,Щек.,lаратор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmця в полза на кояпо се правu
dаренuеmо,
!екларацtмпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэrdанuн,
коеаmо обu,luяtп размер на dаренuяmа наОхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕНТИFIА АЛЕКСАНДРОВА НДЙДВНОВД
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 58021З3079. лична картаlзелен паспорт за гражданите по

l

641729069, издаден на 04.0 1.201 г, от МВР
гр. Троян, ж.к. ,,Полет", ул. ,.Борова" 19, вх. В, ап. 5

]\Ь

-

Ловеч,

ПЗР на

ý 9а от

ЗБЛ.Щ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дареЕие на

БЪЛГАРСКЛТА 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 Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Q9. t}:..,o,n..
Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
бълzарскu zраасdанuн,
!,екларацuяmо се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обu4uяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛJШОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 65l0246480, лична карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Ns 6463|7'729, издаден на 1'7.02.201'6 г. от
гр. София, ул. "Ами Буе" 35

МВР - София

,

ПЗР на ЗБЛ!,

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИJI
представJuIващо парична
произход: личн1.1 средства

с)ма в размер на 1000

(хиляда)

Известна ми е нак.}затеJlната отговорност по чл. 3 13 от
декJIариране на неверни обстоятелства.

пв. е със следния

аказателния кодекс за

09,.!.L... zоrя..
/{еклара
с)

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парлпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацtмпа се поdава олп всяко фuзuческо лuце бълеарскu zраэlсdанuн,
коzаmо обtцuпп размер на dаренuяmа наlхвърля 560.0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м.2,т.2 от ЗtIП

Подписаният(ата) ВЕСЕJIА нИколАЕВА ЛЕЧЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6405201451, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 64804884, издаден на 24.0|.20|9 г. от МВР
гр. София, кв. ,,Симеоново", ул. ,ДIумако" 38

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

- София, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от

NIеH

дарение на

БЪЛГДРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧВСКД ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер

на 1000 (хиляда) JIв.

е със

следния

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

/

..й..l.}.... zors..
!,екларатор:
(подпис)

!еклараtряmа се поdава преё полltmuческа парmuя в полза на кояпо се правu

dаренuепо.

,Щекларалltпtпа се поdава оm всяко фtвltческо лutlе - бълzарскu zраэtсdанttн,
Kozamo обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

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

ЕГН 800409847'7,
зБлд

лична карта./зелен паспорт за гражданите по ý9а от ПЗР на

Ns 626600420} издаден на 19.02.2010 г. от МВР - Хасково, постоянен адрес:
гр. .Щимитровград, ул.,,Петър Берон", бл.2, вх. Г, ап. 10

ДЕКЛАРИРАМо ЧВ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична су!{а
произход: JIични средства

в

рaвмер

на 1000

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

(хиляда) лв.

З 13

е със

следния

от Наказателния кодекс за

..ф,.!L..zors..
,Щекларатор

:

(по

!екларацlппlа се паdава преd полumuческа парmuя

dаренuепо.

с)

в полза на кояmо се правu

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

-

бълеарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, "г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ДИМИТРOВ АНДРЕЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 8l05265320. лllчна карта/зе.тен паспорт за гражданите по
Ns l9726587 издаден на 26.03.2007
гр. Ветрино, ул, Перуника 6

г. от

МВР

ПЗР на ЗБЛД

ý 9а от

Варна постоянен

адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична суNrа
произход: JIични средства

в

размср

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

ф.l 0

2019 г.
,Щекларатор:

aMl

(полпис)

,Щекларацtмrпа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраасdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0l лв,

-

ДЕКЛАРАЦIlЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от

зПП

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

ЕГН бЗ07244443,

ПЗР на ЗБЛЩ

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

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

лЪ

МВР -

Гfповдив постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен даре}Iие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо паричЕа сума
произход: Jмчни 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.

.09"/lr... zors,..
,Щекларатор:

Ы:*|

(подпис)

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

dаренuеmо.

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

-

бълzарскu zpacrdaHuH,

ДЕКЛАРДЦИЯ

по чJI. 29j ал.2, T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

СТОИЛОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8l05265320, лична карта/зелен паспортза lpажданите по
Ns648041397 издаден на 31.01.2019 г. от
гр. Русе, ул. Тертер 2 А, вх. 1, ап. 3

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛД

МВР - Русе, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от ]lreн ларенис на

БЪЛГДРСКАТА СОЦИДЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

(хиляда) лв.

3

е сьс

следния

l3 от Наказателния кодекс за

.CS...JA.... zors..
!екларатор:
(

дпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парlпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
!екларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаtпо обuluяm размер на dаренuяmа ноdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ

СВИЛЕНСКИ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7010091546, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 6261465З2 издаден

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

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

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: JIични средства

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

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

0.9_,.l},l....

3

l3 от НаказатеJIния кодекс за

zors.
Щекларатор
()

с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацtlяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обu,ряm размер на dаренuяп,tа наdхвърля 5б0.0] лв.

ДЕКЛАРАЦИJI

по чл. 29, ал.2, "г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕОРГИ

ЯНЧЕВ

ГЬОКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6112137627, личrlа карта/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

Np 64044171l издаден на 12.07.2010 г. от

МВР - Стара Загора

ПЗР на ЗБЛ[

постоянен адрес: гр. Стара Загора, ул. Августа Траяна 14, вх. 1, ап.

3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИJI
представJuIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

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

.ф...lfl.,...

(хиляда) лв.

3

е със

13 от

следния

одекс за

zots..
Щекларато

ис)

.Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояп1о се правu
dаренuеmо.
lекларацuяпа се поdава олп всяко фuэuческо лuце бълеарскu zраэlсёанuн,
Kozamo обu,luяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, -r,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ГЕОРГИ ИОРДАНОВ ИОРДАНОВ
(собствено" бащино, фамилно име)

ЕГН 56l0124545,,шачна карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns642б54154 издаден на i6.07.201i г. от
Пловдив, ул. Кръстьо Пасцхов 26, ап. 5

ПЗР на ЗБЛЩ

ý 9а от

МВР - Пловдив постоянен

адрес: гр.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪ,,IГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJшващо парична суIйа
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

..ф.,.lL... zolq..
Щекларатор:

ис)

tекларацuяmа се поёава преd полumuческа парmuя в полза на кояlпо се правu

dаренuеmо.

,Ц,екларацuяmа се поdава оп,l всяко фuзuческо лuце - бълzарскч zраэlсdанuн,
коzаmо обlцuяm разл4ер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв,

по

ДЕКЛДРАЦИЯ
ч.-I.

29. а.ц.2. т.2 от ЗГIП

Подписаният(ата) ДОНКАДИМОВАСИМЕОНОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6504157574,

rпачна карта/зелен паспорт за грiDкданите по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

N9 6459086З8, издадена на 06.07.20l5 г. от МВР - Стара Загора, постоянен адрес:
гр. Казанлък, ул. "Св,св. Кирил и Методий" 12

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: JIични средства

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

сJIедния

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

..й...t}.... zors..
Щекларатор:

\r

(цодпис)
)

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

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zражdанuн,
коzаmо облцuяm рвмер на dаренtlяmа наdхвърля 560.01 лв,

ДЕКЛАРАЦШЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДОРАИЛИЕВАЯНКОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6007019293, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Ng 642'791424, издадена на 22.08.2015 г. от МВР - Сплолян, постоянен адрес:
с. Момчиловци, обл. Смолян, ул, "Ал. Стамболийски" 2

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума
произход: Jмчни средства

в рrвмер на 1000

(хиляла) лв.

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 313 от
декJIариране на неверни обстоятелства.

е със

1,е-:Iния

следния

одекс за

.,ф,.l}... zors..
.Щекларатор:

с)

!екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпхо се правц

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zpaacdaHuH,
коzаmо обuluяп раэмер на dаренuяmа наdхвърля 560.0] лв,

ДЕКЛАРАЦИЯ
м2.т.2 от ЗПП

по чл, 29,

Подписаният f,ИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

78

l03 16929, лична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ!,

Ns645728220 издаден на 16.03.2015 г. от МВР
София, ж,к. Суха река, ул. "Батуня" 47

-

София постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното

о1, N.rен

дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлJIващо парична
произход: Jшчни средства

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

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

3

слодния

1З от НаказатеJIния кодекс за

.й..(.l_..,, zors..
[екларатор:
(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на коялпо се правu
ёаренuеmо,
!екларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэюdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв,

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният ЩОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6212085363, лична карта/зелен паспорт за грчrжданите по

Ns640764394 издаден на 03.09.2019 г. от
с, Иваново, Русенска област, ул. Младежка З

ПЗР на

ý 9а от

МВР - Русе

ЗБЛ.Щ

постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТL{Я
представJuIващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000

(хи:rяда) лв,

е със

Известна ми е наказателl{ата отговорност по чл. 31З от Наказателния
деклариране на неверни обстоятелства.

следния

декс за

..й,lL...zоlq,,
,Щекларатор:

(подпис)

,Щеlспарацtмmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеtпо,
tекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълеарскu zраасdанuн,
коzаmо обuluяm размер на Dаренuяmа наOхвърля 560,01 лв,

по

ДЕКЛАРАЦИЯ
чл. 29, м2,т.2 от ЗПП

Подписаният !ЕСИСJlАВПЕТРОВТАСКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 720213098l, .шчна карта/зелен паспорт за гражданите по ý9а от ПЗР на
ЗБЛД J\Ъ 644З76З66, издаден на 25.|0,2012 г. от МВР - Варна, постоянен
адрес: гр. Варна, ул. Подполковник Калитин, JФ 32
ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: л,rчни средства

в размер на 1000

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

(хиляла) лв.

З

е със

следния

l3 от Наказателния ко екс за
l

...99..l}... zors..
.Щекларатор:

(подпис

i
,Щекларацчяmа се поёава преd полumчческа парmuя в полза no

dаренuеmо.

!емарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzапо обuluялп разjиер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

,,fi".о се правч

/

бълzарскu ераэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ДИМИТЪРСТОЯНОВСТОЯНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5206050746,

ПЗР на ЗБЛЩ

.тrична карта/зелен паспорт за грalt(даните по ý 9а от

Ns 645670839 Ltздаден на 25.02.20l5 г.
гр. Бургас, к-с Зорница, бл.29, вх. 1, ап. 75

от МВР

Бургас постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИrIЕСКА ПАРТИЯ
представлJIващо парична с}4\{а
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

Известна ми 9 наказатеJIната отговорност по чл.
декJIариране на неверни обстоятелства.

(хиляда) лв.

3

13 от

Н

е със

ате-{}lI.1я

l

следния

rl

т

декс за

.,Q?,,iL... zоrя..
,Щекларатор

4

:

(п

с

,Щекларацtlяпза се поdава преd полurпuческа парlпuя в полза на кояmо се правu

dоренuеmо.

.Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце
коеапо обlцuяп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

бълаарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛЛРЛЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗпП

Подписаният(ата) ДРАГОМИРВЕЛКОВСТОЙНЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7605066б85, lмчна карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ[

Ns 64l025531, 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 СОЦИАЛИСТИtIЕСКА IlАРТИЯ
представJuIващо парична су]!rа
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хитrяда)

лв. е със

следния

Известна ми е нак&}атеJIната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства

..ф,.l.?.,...

zols..
Щекларатор:

одпис)

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

Dаренuеmо,

,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяm рвмер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 ] лв.

-

бълеарскu zраэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2. т.2 ol, ЗПП

Подписаният(ата) ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА

АСЕНОВА

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7202l438l8, лична

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

IlЗР на ЗБJlfl

Ns 643374654, издадена на 21,11.20l l г. от МВР - Перник, постоянен алрес:
гр, Радомир, ул. Голобръдска

},,lЪ

22

ДЕКЛАРИРАМ, tIE:

tlaПpaBelloTo ОТ

I\,IеH

ДаРеНИе На

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПДРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

рaвмер

на

1000 (хиляда) лв.

е със

следния

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

фtL

20l9

/ r'//

г.

.Щекларатор:

подпис

,Щекларацuяmа се поёава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце бълzарскu ераэtсdанuн,
коеаmо обtцuяtп размер на dаренtпmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2,,1.2 от зПП

Подписаният !АНИЕЛПЕТКОВИОРДАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7808097985, лична карта/зелен паспорт за

граждани,I,е по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Ns 64225860l издаден на l6.05.20l1 г. от МВР -.Щобрич
постоянен адрес: гр. ,Щобрич, ул. Кап,.Щимитьр Списаревски 4, вх. Б, ап. 8

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

l{illl paBello,I,o оl, l\leIl

llapelItle Ila

БЪЛГЛРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представJuващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

Извесr,на ми е наказа,гелната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

(хиляда) лв,

е със

следния

3l3 от l{аказателtlия колекс

за

.D9.1L..... zors..
flекларатор:
(под

с

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

dаренuеmо.

,Щекларацuяtпа се поDава оm всяко фuпtческо лutlе
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв,

-

бълzарскu zpaacdaHuH,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от

ЗПп

Подписаният(ата) ЖЕЛЬОИВАНОВБОЙЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7412152901, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
N9 644З08987, издадена на 04.05.2012 г. от

ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Д,

МВР - София, постоянен адрес:

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

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични средства

ср{а в размер на 1000 (хиляда) JIв. е със

следния

Известна ми е нzжазатеJшата отговорност по чл. 3 13 от НаказатеJп{ия кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

..ф.,.lL.. zors..

1

Щекларатор:

с)

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

dаренuеmо,

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

-

бълzарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ilo lIJI. 29, ал.2. l,.2 о,|,ЗПП

Подписаният(ата) ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6609056786 лична карr,а/зелен паспорl,за I,ражданите
Np 6468З'7427, изладена на

rro ý 9а

оr,ПЗР на ЗБЛ[

04.01.20l7 г. от МВР - София, постоянен адрес:

гр. София, ул. "Никола Атанасов" 3

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

нап[]аl}сllоl,о от NteII ларgнLlе на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на
е със сJtедния произход: лични средства

l 000 (хиляда)

лева

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

..0S,lL... zors..
.Щекларатор:

(подlrис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правLI
dаренuеmо.
,Щеклараlluяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаrпо обu4uяm размер на dареtшлLmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.z,т,2 от

зПП

Подписаният(ата) ИРЕНАТОДОРОВАА}tАСТАСОВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5509253250, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!,

МВР - София, постоянен адрес:
гр. София, жк. "Млацост-4", бл.409, вх. 5

Nр 6409243З2, издадена на 08.09.2010 г. от

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: лични срсдства

ср(а в размер на 1000 (хиляла) лв. е оъс

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

05.IL

20i9

3

следния

l3 от НаказатеJIния кодекс за

г.
,Щекпаратор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацtlяtпа се поOава олп всяко фuэuческо лuце - бълzарскu zpaacdaHuH,
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

ДЕКЛЛРАЦИJI

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИЛИЯНАНГЕЛОВ

ТИМЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 661221'1269,

.шлчна карта/зелен паспорт за гражданIiте

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ.Щ

Ns 199240184, издадена на 14.06.2007 г, от МВР - Монтана, постоянен адрес:
гр. Берковица, ул. "Здравченица" 4, вх. 1, ап. 1, ет. 1

ДЕКЛАРИРАМ, ЧВ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична c},I\{a
произход: лични средства

в размер на 1000

(хи.ltяла) JIв.

е със

следния

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

.ф.,.ц2*...

zots..
[екларатор:
подп

\
,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце бълzарскu zраэlсdанuн,
коzаmо обtцuяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2. T .2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНДИМОВИВАНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6508088743, лична карта/зелен паспорт
Np 64'72'lЗ691, издадена на 06.11.2017 г.

за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

отМВР - Варна, постоянен

адрес:

гр. Варна, жк. Чайка, бл. 3З, вх. Б, ап. 42

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо паричЕа с}ма
произход: JIиtши средства

в

рarзмер

на 1000

(хиляла) лв,

е със

следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по Tul. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелс гва.
.09-..[2-.... ZOrS ..
!ек"rаратор:
(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо,
lекларацuяпа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце бълzарскu zраэtOанuн,
коаапо обtцuяm разл4ер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНТОДОРОВИБРИШИМОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7701262847 лична

ПЗР на ЗБЛЩ

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

Nр 6422'7224|, издадена на 20.05.201 1 г. от

МВР - Кюстендил, постоянен адрес:

гр. Дупниц1 ул. "Бричи бор" 25

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИJI
представJuIващо паричца с},ма
произход: лични средства

в

рaх}мер

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

Известна ми е накщателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
деruIариране на неверни обстоятелства.

...р|l..,В...

201 9 г.

.Щекларатор:

(подпис)

.Щекларацlмmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на коялпо се правu
dаренuепо.
бълzарскu zpaucdaHuH,
,Щекларацuяmа се поdава оп всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяrп размер на dаренuяtпа наdхвърля 560.0] лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ап.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ИВАНИВАЙЛОВЧЕНЧЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7608056802, лична карта/зелен паспорт
Ng

64190873З, издадена

на

ПЗР на

за гражданите по ý 9а от

20.06.201l

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

г.

от

МВР

ЗБЛ.Щ

София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
продставJu{ващо парична сума
произход: лични средства

в

размор

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следния

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

.OS.,IL.. zols..
.Щекларатор:

дпис )

tекларацuяпа се поdава преё 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 zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ?л,2, т,2 от

зПП

Подписаният(ата) ИВДНВДЛЕНТИНОВИВАНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7508138867,

.шлчна карта/зелен паспорт за грая{даните

Ns 644950705, издадена на i 1.11.2013 г. от
гр. Шрлен, ул. "Бачо Киро" 5, ап. 2

по ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ!

МВР - Шумен, постоянен адрес;

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарсние на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстrrвJulващо парична c},Ivta
произход: JIични средства

в plвMep на 1000

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

(хиrrяла) лв.

3

е със

следния

13 от Наказатеjшия кодекс за

.ф.,lt.... zors..
,Щекларатор:

(по

I]
j

,Щекларацuяmа се поdава преd полutпuческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuепо.
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэlсdанuн,
Kozamo обtцuяп размер на dаренuяпа наdхвърля 560,0 ] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29,

м.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) кОЛЬОЙОгд,\новмИлЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 5307261080,

rплчна карта/зелен паспорт за грzuкданите по ý 9а от ПЗР на

ЗБЛД

Ns 646768952, издадена на 13.12.2016 г. от МВР - Сливен, постоянен адрес:
гр. С.ш.lвен, ул. "Сини камъни", бл. 19, вх. 4, ап. l 5

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА IIАРТИЯ
представJuIващо парична c},I\4a
произход: Jмчни средства

в

рrшмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следЕия

Известrrа ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJтния код9кс за
декJIариране на неверни обстоятелства

.Q9*.,lL.. ro,n..
Щекларатор:
с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полз
dаренuеmо,
,Щекларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обlцuяm разл4ер на dаренlмmа наdхвърля 560,01 лв.

-

на кояmо се правu

бълzарскu ераэlсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ
м2, т.2 от ЗПП

по чл. 29,

Подписаният(ата)

КРИСТИНА МАКСИМОВА

СИДОРОВА

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8l04242192,

.гмчна карта_/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от

Ns642001452, издаден на l5.03.2011
гр. Габрово, ул. "Столетов" 'l6, ап,9

г. от МВР

ПЗР на

ЗБЛ.Щ

Габрово, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход: JIични средства

суиа в размер на 1000 (хи.пяда) лв. е със следния

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

0.!).,Ь-... zors..
.,Щекларатор:

L

?
(полпис)

!,екларацuяmа се поdава преё полumuческа парmuя в полза на кояmо се

правu dаренuеmо.

бълеарскu
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
zраэtсOанuн, ко2аmо обtцuяm размер на ёаренuяmа наdхвърля 560,01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, NL2,T.2 от зПП

Подписаният(ата)

КРУМ КОСТАДИНОВ

ЗАРКОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8211216441,

:rr.rчна карта/зелен

м

паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛД

646022608, издаден на 08,09.2015г, от
бул. ",Щондуков" 2З, ет, 2

МВР София, постоянен адрес: гр. софия,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното о,г мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представ]uIващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

(хи.гtяда)

лв. е със

следЕия

Известна ми е наказатеJIната отговорност по 1ш, 313 от НаказатеJп-Iия кодекс за
декJlариране на неверни обстоятелства,

ф

20l 9 г.

!екларатор:
по

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

бълzарскu
,Щекларацuяmа се поёава оm всяко фuзuческо лuце
zра сdанuн, коzаmо общuяп размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, м-2,,1.2 от ЗПП

Подписаният(ата) КРАСИМИРХРИСТОВЯНКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 7412117520, лична карта/зелен паспорт

ПЗР на ЗБЛД

за гражданите по ý 9а от

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

Ns 603806460, издадена на 08.09.2008 г. от

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: литIни средства

в

piвMep

на 1000

(хиляла) лв.

е със

следниJI

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

ф.,S...

rо,п..
[екларатор:
п

)

.Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояtпо се правu
ёаренuеmо.
бълаарскu zражdанuн,
,Щемарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обu,luяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0l лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2. т.2 от ЗПП

Подписавият(ата)

КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7506120262,

.rrична карта/зелен паспорт за гражданите

ЛЬ 640313З83, издаден на 07.06.2010 г. от

ж,к. "Сlха рска", бл. l8, вх.

,Щ,

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,Щ

МВР София, постоянен адрес: гр. София,

ап. 27

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представлrIващо парична с},l!{а
произход: JIични средства

в

размер

на 1000

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

(хиляла) лв.

3

13 от

9 със

Н

следния

ия кодекс за

,09.,_\Ь....,o,q..
.Щекларатор:

подпис)

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

бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэlсdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяrпа наdхвърля 560,0] лв.

-

ДЕКЛАРАЦИJI

по чл. 29, ал.2, т,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

JIАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8302147300, лична

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

6452716'lЗ, издаден на 2'l ,06,201'7г. от
гр. Пирдоп, ул. ".Щимчо .Щебеrrянов" 10
Ng

МВР

ПЗР на

ЗБЛ.Щ,

Софлrя-област, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJUIващо парична
произход: JIични средства

ср{а в размер на 1000

(хиляла)

лв. е със следния

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

.ф...!,Ъ....,o,n..
,Щекларатор

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

бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэюdанuн, ко2аmо обtцuяm размер на dареншtmа наdхвърля 5б0.01 лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

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

ЕГН 7709083В27, лмчна карта/зелен паспорт
Ns 646857828, издаден gа 27,02.2017 г. от
ул. "Васил Стоин", бл. 4, ап, 8

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на

МВР Перник, постоянен алрес гр.

ЗБЛ.Щ
Перник,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

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

в размер на 1000

(хиляда) JIв.

е със

следния

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

.8h,V-.rо,п..
.Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmtý, в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оlп всяко фuзuческо лuце
zраэюdанuн, коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ
м2, т.2 от ЗПП

по чл. 29,

Подписаният МАРТИНСТЕФАНОВОБРЕШКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

7909035301, ш-rчна карта/зелен паспорт за грФкданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

N9647600695 издадеЕ на 11.09,2018 г. от МВР * Разград, постоянен адрес:
гр. Кубрат, Разградска област, ул. Лом 2

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧ ЕСКА ПАРТИЯ
прoдставJuIващо парична
произход: JIични средства

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

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятелстваг)

IL

3

13 от НаказатеJшия кодекс за

2019 г.
{

!екларатор:

(полпис)

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

dаренuеmо.

lекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

бълzарскu epaacdaHuH,

ДЕКЛЛРАЦИЯ

lto чJI. 29, ал.2, т.2 от ЗI IП

I

lодписаrrият(ата)

МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
(собсr,всttо, бащиttо. фами.:tно имс)

ЕГН 9l05 l 84066, личltа карта/зелсн паспорт за гражданите ло

N9

, издаден lta
гр. Плевен, ул. "Г, Кочев" 10, вх, А, ап.

ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ!

о,г МВР Плевен, постоянеll адрес:

l7

ДЕКЛАРИРДМ, ЧЕ:

направеното от

]\rен

дареlIие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер па
произход: лични средс,I,ва

l

000 (хиляда) лева

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на I{еверни обстоятелства.

._ф..l?".. 20l 9

3

е със сJIедIIлIя

l3 от Наказателния кодекс за

г.

!,екларатор:

l
(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
!екларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu араэtсdанuн,
коzаmо обtцuяm разrйер на dаренuяmа наdхвърля 560,0 1 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2. -l,2 от ЗПП

Подпrrсаният(ата)

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

ЕГН 6006144541,

.rrична карта/зелен паспорт за гражданите

Ns 198659692, издаден на 17.0'7,200'7
гр. Асеновград, ул. "6 януари" 8

г, от МВР

по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ[

Пловдив, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJIяващо 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
декJIариране на неверни обстоятелства.

..0С.,\Ь.. zors ..
.Щекларатор:

(по

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
!,екларацlяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, коzапо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по ч.ц. 29. aL2, -r.2 от

Подписаният(ата)

ЗпП

МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5605063065, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Nэ

6422'756З2, издаден

на

10.05.2011г.

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

от МВР

ПЗР на ЗБЛЩ

ý 9а от

Ловеч, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представjulващо пари.Iна c},]!ra
произход: JмtIни средства

в

размер

на 000
1

(хиляла) JIв.

е със

следния

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

.09..t},

..

zоrя.
Щекларатор:
(п

одпlt

,Ц,екларацuяmа се поdава преd полumuческа парmurt в полза на кояmо се
правu ёаренuеlпо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фtвuческо лuце - бълzарскu
ераэюdанuн, Kozamo обlцuяm разл4ер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ
м2,т.2 от ЗпП

по чл, 29,

Подписаният(ата) НАДUI СГIАСОВА КЛИС\?СКА - ЖЕКОВА.
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 78062334З9, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

ПЗР на ЗБЛ.Щ

ý 9а от

Nsбi3190369, издаден на 14.03.2008 г. от МВР Пазарлжик, постоянен адрес
гр. Пазарджик, ул. "Черноризец Храбър" 1, ап. 9

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ
представлJIващо парична
произход: Jмчни средства

сума

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодеко за
декJIариране на неверни обстоятелства.

..ф.,t.t.zo,q..
,Щекларатор:

(подпи

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояfttо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щеtспарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераасdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,т,2 от ЗПП

никоJrА иJIиЕв динков,

Подписаният(ата)

(собствено, бащипо, фамилно име)

ЕГН 5703168440, лична карта/зелен паспорт
645956240, издаден

на

24,0'7.2015г.
гр. Свиленграл, ул. Иван Вазов 3а

Ns

за гражданите по ý 9а от

от МВР Хасково,

ПЗР на ЗБЛЩ

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТШЯ
представJu{ващо парична с),l!{а
произход: JIични средства

в

размер на 1000 (хиляда) лв.

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

3

е със

следния

13 от Наказателния кодекс за

.й,..lL.... zors..
,Ц,екларатор:

-...

(п дпис)

,Щекларацuяпа се поdава преd полumuческа парmurl в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, коzаmо обtцuяm размер на аренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,,1,2 от ЗПП

Подписаният(ата)

НИКОЬЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

ПЗР на ЗБЛ!

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

Ns 646177354, издаден на 28.10.2015г. от

МВР София, постоянен адрес гр. София,

ж.к Левски, ул. "Велбъжл" 40

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична
произход: Jмчни средства

сума в размер на 1000 (хиляла)

лв.

е със

следния

Известна ми е наказатеJIната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния ко екс за
деклариране на неверни обстоятелства,

.D9.,.Ь..zors..

ф
,Щекларатор:

r

tл4i

:ч*оu
,Щекларацчяmа се поdава пре0 полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал,2,,г.2 от ЗПП

Подписаният(ата) НИКОЛАЙ ГЕоРГИЕВ ИВАнОВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6810232066, rrична карта/зелен паспорт за гражданите по
6427З l 946, издаден на 1 7.08.20l
жк. ,Щъбника, бл,46, ап. 11

]',{!

l

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

г. от МВР Враца, постоянен адрес гр. Враца,

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо паричЕа с},]!!а
произход: лични средства

в

piвMep

на 1000

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

(хиляда) лв.

3

1

е със

следния

3 от Наказателния кодеко за

.ýh..ý..zors..
,Щекларатор:
( подпис )

lекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояlпо се

правu ёаренuеmо.

се

поdава оm всяко фuзuческо лuце

-

бълzарскu
наdхвърля
560.0I лв.
2раасdанш1, ко?аmо обtцuяm размер на dаренuяmа

lекларацuяmа

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) НИКоЛАЙ ДДД4ТРоВ ПЕнЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5601079084,

ПЗР на

;п.lчна карта/зелев паспорт за гражданито по ý 9а от

ЗБЛ,,Щ

6409l7379, издаден на l0.09.20l0 г. от МВР Ямбол, постоянен адрес гр. Ямбол,
ул. Клокотница 9
N9

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ЕаправеIiото от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJulващо парична сума в размер на 1000 (хиляда) лв.
произход: лични средства

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НаказатеJIния кодекс за
декJIариране на неверни обстоятелства.
.tf5...\}=..

zors..
.Щекларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmlп в полза на кояmо се
правu dаренuеmо,
бълеарскu
,Щеtuарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
еражdанuн, коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв,

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИiIIЕВ,

(собствево, бащино, фамилно име)

ЕГН 7509l40766,

ПЗР на ЗБЛ.Щ

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

Ns

, 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 ПАРТаЯ
представJuIващо парична с),l!!а
произход: лични средства

в piвMep на 1000

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

(хиляда) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс за

.85J}:.... zorя..
Щекларатор:
п

,Щекпарацtмmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu zраасdанuн,
,Щекларацuяrпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коааmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърлп 560.0] лв.

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, т.2 от ЗПП

подписаният(ата)

николАЙ кръстЕв БошКИЛОв,

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН'7112240128, лична карта/зелен паспорт за граждаItите по ý 9а от ПЗР на

Ns

, издаден на
гр, Благоевград, ж.к. Запад, б.ц.

,

от

ЗБЛ!

постоянен адрес

1

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJuIващо парична
произход: Jмчни средства

с}ма в размер на 1000

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

(хи.пяда)

3

лв. е със слодния

13 от Наказателния кодекс за

\\

Ф..l}.,..rо,п.
,Щекларатор:

с)

,Щекларацuяmа се поOава преа полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, ко2аmо обlцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0l лв,

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, "1.2 от

ЗIlП

Подписаният(ата) РОСЕ,Н МАЛИНОВ МАJIИНОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5503286805, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 645408621, издаден на 01.09,2014 г. от МВР гр. София, ЖК. Люлин 9, Бл. 986, Вх.В, ап. 59

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

София, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното о,г NteH дарение на

БЪЛ

ГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

представJuващо парична сума
произход: лични средства

в

р{вмер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

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

l

..ф.Е.,.rо,п.
Щекларатор:

J-""(подпис)

,Щеюtарацtяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на коялпо се правлl
dаренuеmо,
tеклараtlлtяпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскtt zраэlсdанuн,
коеаmо обlцuяm размер на dаренuяmа наёхвърля 560.0l лв.

ДЕКЛАРДЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т,2 от ЗПП

Подписаният(ата) РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ,
(собствено, бащияо, фамилно име)
ЕГН 56l00492670, лична

карr,а./зелеtt паспорт за гражданите по ý 9а от ГlЗР на

Nsб45736676, издаден на 24.03.2015 г. от МВР София,
гр. София, кв. "Симеоново". ул. "Витошки езера" 33

ЗБЛД

постоянен адрес

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

IIаправсното от Me}I дарение Ila

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКД ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

известна ми е наказателtIата отгов орIIост по чл.
деклариране на неверни обстоятелства.

(хиляда) лв.

3 l

е със

З о,г На

оледния

ия кодекс за

D-Э.lL_. rо,п..
!,екларатор:

,Щекларацuяmа се поdава преО полLлmuческсl парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекпараtluяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
ераuсdанuн, коеаmо обuluяm разл4ер lla dаренuяmа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

llo чл. 29, ал,2,,f

,2 от

ЗllII

Подписаният(ата) РА,ЩОСЛАВ ЛЮБЧОВ С'ГОЙЧЕВ,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 7702067З00, лична карта/зелен паспорт за

граж,/IаIIи,l,е по ý 9а от

ПЗР на

ЗБЛ,Г{

Ns641148470, издаден на 21.10.2010 г. от МВР София област, постоянен адрес
гр. Самоков, кв. Самоково, бл. J2, вх. А, ет. l, ап. l

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

HallpaBerloTo от мен дарение на

БЪЛГАРСКДТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

(хиляда) лв.

е със

следния

Известна ми е l{аказателната отговорност по чл. 3l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверItи обстоятелства.

.-ý5-,[ъ-.. ,o,n ..
!,еклара
(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзчческо лuце
zраэtсdанuн, коеаmо общuяm размер на Dареttuяmа наdхвърля 5б0,0] лв.

-

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29, ал,2, т.2 от

зПП

РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ,

Подписанtаят(ата)

(собствено, бащино, фаr*лиrпrо име)

ЕГН 6904191948,.rмчна карта/зелен паспорт

ПЗР на

за гражданите по ý 9а от

ЗБЛ,Щ

641331214, издаден на 19.11.2010 г. от МВР София, постоянен адрес:
гр, София, жк. "Овча купел" 2, бл. 2l, вх. В, ап. бi

ЛЪ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представлJIващо парична сума
произход: JIиlши средства

в размер на 1000

(хиляла) JIв.

е със

следния

Известна ми 9 наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за
декJlариране на неверни обстоятелства,

.Q5.,l}.... zors..
Щекларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поOава преd полumuческа парmuя в полза на кояfпо се
правu dаренuеmо.
поdава оm всяко фuзuческо лuце
бълzарскu
,Щекларацuяmа
коеаmо
обlцuяm
на
)аренuяmа
наdхвърля
560.0I
лв,
ераэюdанuн,
размер

се

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чJI. 29,

arl.2^ 1,,2

оl,ЗПП

Подписаният(ата) CBETJIA МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА,
(собствено, бащино, фамилно име)
Е,ГН 58092864l8, лична карта/зелен IIаспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР rra

N9641313427, издаден на 27.10.2010 г. от
гр. София, жк. Младост 3, бл. 346, ап. 55

МВР София област, постоянен

ЗБЛ,.Щ

адрес

ДЕКЛАРИРДМ, ЧЕ:

направе}|ото от ]\leH ларение lla

БЪЛГДРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПДРТИЯ
представJrяващо парична сума
произход: лични средства

в

размер

на 1000

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

.ff).r\)-.. zors

(хиляда) лв.

3

е със

следния

l3 от Наказателния кодекс

за

r.

!,екларатор:
( II

,Щекларацuяmа се поdава преd полumttческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэюdанuн, коеаmо обtцuяm размер на dареtluяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29. ал,2, "r,2 от

Подписаният(ата)

ЗП[l

СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8209246200, лична карта/зелен паспорт за гражl(аните

Tro ý 9а от

-

Ns 645'7290'74, издаден на 11.03.2015 г, от МВР
София
гр. София, жк. Изток , ул. ,,акад. Методи Попов" l l , вх. В, ап. 3 7

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

НаПРаВеНОТО ОТ llreн ДаРеНИе

.

ПЗР на ЗБJI!

постоянен адрес:

lla

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

с

със следния

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

.Q

,\)-

20

l9

г.

Щекларатор:
(tI 0дIIис )

,Щекларацлпmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
бълzарскu араэtсdанuн,
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческсl лuце
коеаmо облцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,01 лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29, ал.2,т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА - КРЪСТЕВА
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5604l285 l5, лична

карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на
ЗБЛД J\96404482З8, издаден на 18.06.2010 г. от МВР Хасково, постоянен
алрес: София, ул, Парчевич Зl,ап.24

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляла) лв. със

следния

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

..ф-,\}.,....2019 г.
!,екларатор:

a.r.

L

(полп с)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu dаренuеmо.
бълzарскu
,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zражdанuн, коzаmо обuluяtп размер на dаренuяrпа наdхвърля 560.0I лв.

-

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чjI. 29, ал.2, -г.2 от ЗГIП

Подписаният(ата) СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8606l44001, лична карта/зелен llаспор,I за граждаttите по
615597250, издаден
гр. Плевен, ул. Срелеч 5

J\Ъ

на 03.02.20l0 г. от МВР

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛЩ

Плевен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеIIоl,о от NleH llаренис IIа

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJlяващо парична сума
произход: JIични средства

в

размер на 1000 (хиляда) лева

Известна ми е наказагеJlната отговорност по чJl.
деклариране на неверни обстоятелства

..ф-,-*,.. rо,п

3

е

със следния

l3 от НаказателIlия кодекс за

r,
!,екларатор:

(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парlпuя в полза на кояпо се правu
dаренuеmо.
!екларацtпmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэtсdапuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

IIо чл. 29.

ал,2,т.2 от ЗПIl

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

ЕГН 9l10274550. личtIа кар,га/зелен паспорт за гражланите по
Ns 642З l5083, издаден на 20.05.20l
гр. fLловдив, ул. Богомил l05

l

г. от МВР

-

ý 9а о,г 11ЗР на ЗБЛЩ

Пловдив, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

наIIраtsеното от N{eIl дарсние на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в рiвмер на 1000

(хи.trяда) лева

е със

следния

Известна ми е наказателната отговорност IIо чJI. 3l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.
.._09.,lД.:.. ZOrS.
f{екларатор:
(по"tlrис)

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

dаренuеmо,

!емарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце

коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

-

бълzарскu zраэюdанuн,

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чJl. 29, ал,2,,|.2 оl,ЗПП

Поllп исаният(ата)

ТОДОР БАИЧЕВ БАИЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГI{ 7304l l0587, лична карта/зелон паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР lra

J\b6435l3698, издален lra 21.11.20ll г.
гр. Карнобат, ул. Парияtка комуна 8

ЗБЛ!

от МВР - Бургас, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРДМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТД СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJrяващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

Известна ми е наказатеJlна,га отговорност по чл.
деклариране на неверни обстоятеJIства.

З 13

е

със следния

от I{аказателния кодекс за

.ýh.,.\}:.. ,n,n ..
!,екларатор:

(подпис)

,Щекларацtяmа се поOава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеrпо.
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
коzаmо обuluяtп размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

бълzарскu zраэtdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

llo tljt. 29.
Подписаният(ата)

а:1.2,1,,2

оl,З[lП

ТАСКО МИХАИЛОВ ЕРМЕНКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГll 55l0046285,

rIична карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛl]

Ns 64147'766З, издален на l5.02.20l8 г.
гр. София, ул.,,Персенк" 73, ап. 5

or

София, постоянен адрес:

N'II}[)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJIяващо IIарична сума
произход: Jlични средства

в

pa:rмep

на 1000 (хиляда) лева е със

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

lL-

3

следния

13 от I]аказателния кодекс за

201 9 l,.

Щекларатор

ис)

!екларацuяmа се поOава преd полumuческа парлпuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо,

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuэuческо лuце
Kozamo обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

бълzарскu zраэtсdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.29. ал,2^,I,.2 от ЗПП

Подписаният(ата)

ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

8201 16l'72|,.лична карта/зелен паспорт за граждани,ге по ý 9а от

Ns646'l'11952, издаден на 05.10.2015 г. от
гр. София, жк. Борово, бл.229, вх. l, ап.46

МВР

-

ПЗР на ЗБЛ!

София, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеrIото от мсн ларение на

БЪЛГДРСКАТА СОЦИДЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
предстtlвJlяващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиrrяда) лева е със

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

.lL

20l9

3

следния

l3 от НаказателIIия кодекс за

г.

!,екларатор:
ис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumltческа парпuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
.Щекларацuяmа се поdава оlп всяко фuзuческо лulуе - бълеарскu zраэtсdанuн,
коеаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, аJI.2. т.2 от ЗП[l

Подп исаният(ата)

ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН'l'10З24З527, лична карr,а/зелен паспорт

за гражданите по ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

-

22.05.2014 г. от МВР
София, постоянен алрес:
гр. София, жк. Банишора, ул, Подп. ,,Ив, Кмитин", бл.24, вх. Б, ап. 79

Ns 645248032, издаден

на

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧ ЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

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

,\>

3

е

със сjlедния

l3 от Наказателния кодекс

за

201 9 г.

Щекларатор:

(подпис)

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

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zpactcdaHuH,
коzаmо обu,ряm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2"|.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ЧАВДАРИОРДАНОВ ВЕЛИНОВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 4607184022, лична карта/зелен паспорт за гражданите по

Ns640l5726l, издаден на 21.05.20l0 г. от МВР
гр. fLпевен, бул. ,,Русе" 93, вх. А, ап. 6

-

ý 9а от ПЗР на

ЗБЛ!

Плевен, постоянен адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното

о1, NleH

дарение tla

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
Irроизход: лични средства

в размер на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

Известна ми е наказа,гелItата отговорност по чл. 3l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверн и обстояr слства.

0Ьr\У... zors..

д
(подпис)

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

dаренuеmо.

!екларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zpaacdaHuH,
Kozamo обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т,2 от ЗIlГl

Подписаният(ата)

ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6'70424|122, лична

картtr,/зелен паспорт за гражланите по ý 9а о,г

Nsб42846005, издаден

на l6.09,2011

г.

гр. Брегово, ул. ,,Петьр Берон" 5

от МВР

ПЗР на ЗБЛ/[

Видин, постоянен

адрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

tlallpaBeнoTo от

I\reH

ларсIIие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧ ЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума
произход: лични средсlва

в piвMep на 1000 (хиляда) лева

е

със следния

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

-ф,\Ъ.,. rо,п.

flеклара,t,ор:
о

ис )

I

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

dаренuеmо.

!екларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэлсdанuн,
коеаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560,0] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чJI. 29, ал.2, т,2 от

зIlП

Полписаният(ата) AHAC1'AC МАРИНОВ I IОПДИМИТРОВ
(собствеltо, бащино, (lамилно име)

ЕГН

5

8053 1 6480, лична карта/зелен IIаспорт за гражданите по ý 9а от

N9 641048386, издаден на З0.09.2010 г.
гр. Враца, ул. Найден Геров

o,I,

МВР- ВРАЦА,

ПЗР на ЗБЛ/(

постоянt,ll адрес

Nэ 4, вх. Б, ап. 24

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

ItarlpaBeнo,l,o

o,t,

ýleIl

дарсllие на

БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКА ПДРТИЯ
представляващо парична сума в размер
следния произход: лични средс,tва

на

390 (триста и деветдесет) лв. е със

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
деклариране на неверllи обстояr елства.

L0, \}-,

20l9

3

l3 от Наказателния кодекс за

г,

Щекларатор:

/

й;;;;

/

l
!екларацtмmа се поdава преd полuпuческа парmuя в полза на кояmо се правLl

dapeHuemo.

.Щекларацuяmа се поdава оm всяко фltзuческо лLlце - бълzарскu zраэtсdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл, 29, ал.2"|,.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 5 80425624

l,

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

N! 626600420, издаден на l9,02,2010 г. от
гр. София, ул. Иван Асен II, l, вх.2

МВР - София, постоянен

адрес:

ДЕКЛДРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение IIа

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 390 (триста и леветдесет) лева
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорIlост по чл. 3l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелсr,ва.
..l0_,.[.f,,. ..20l9

.
/{екларатор:

i/rr1
l

(пфпис)

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

dаренuеmо,

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

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл. 29, м.2, т.2 от ЗПП

Подписаният(ата) ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 5907093481, лична

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

N9 648501446, издаден

на 17.09.2019 г. от МВР -

адрес: гр. Пазарджик, ул.,f,аЙко Хаджиилиев" 14

Пазарджик,

ПЗР на ЗБЛ.Щ
постоянен

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПДРТИЯ
представляващо парична сума в piшMep на 390 ( триста и деветдесет) лв. е със
следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказа
деклариране на неверни обстоятелства.
.\Q..,!b,.....

кодекс за

ro,n..
!екларатор:
,

олlIrlс )

,Щекпарацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се правu
dаренuеmо.
,Щекпарацuяпа се поdава оm всяко фuзчческо лuце - бълzарскtl zралtсdанuн,
ко2аmо обlцuяm раз,ъtер на dаренuяmа наdхвърля 5б0.0I лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. ал.2,

,|,.2

о1,

ЗIlП

Подписаният !ИМИТЪРВЕЛИЧКОВГЕОРГИЕВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 6903304700,
зБлд

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

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

ДЕКЛАРИРДМ, tlE:

llalII)tt]clI() I() оl, tlcII jlapeIllIe lIa

БЪЛГАРСКАТД СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПДРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 390 (триста и деветлесет) лева
е със следния произход: лични средства

Известна ми е наказателна,га отговорност по tlл. 3l3 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

\t.,.ý,,.... ZOrS.,
.Щекларатор:

(лодпис)

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

dаренuеmо,

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

-

бълzарскu zраасdанuн,

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2, "r,2 от ЗПГl

Подписаният(ата) ИВОАНГЕЛОВХРИСТОВ
(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГН 6609056786 лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Np 64683'742'l, издадена на

ý 9а tlT

ПЗР на ЗБЛ/{

04.01.20l7 г. от МЕ}Р - София, постоя}rен адрес:

гр. София, ул. "Никола Атанасов" З

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Ilаправено,I,о от Ntell дарение tla

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 390 (триста и деветдесет) лева
е със следния произход: лични средства

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

3

l3 от Наказателния кодекс за

..\0..ý.... zors..
.Г{екларатор;

'2.

(подпис)

!,екларацuяmа се поdава преd полutпuческа парmuя в полза на кояmо се правu

dаренuеmо.

,Щекпарацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zрасtсdанuн,
коzаmо обtцuяrп разл|ер на dаренuяmа наdхвърля 560.0 ] лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал.2,т.2 от ЗПl l

ПодIlисанияr(ата)

МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИС,ГОВ
(собствеttо, бапlино, фамилно име)

EI-H 9105 l 84066, личttа карта/зелен паспорт за t,раждаllите по ý 9а or, ПЗР lla ЗБJI!

Nc

от МВР Плевен, постоянен адрес:

, издаден lta
гр. ГLпевен, ул. "Г. Кочев" l0, вх. А, ап. l7

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

lIitl lpaBell(),1,o o,r,i\{eн

ларенис

tIa

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛИСТИЧЕСКА ПЛРТИЯ
представJlяваtцо парична сума в размер на З90 (,гриста и деветдесет) лева
слелния произход: лични средства

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

3

е със

l3 от Наказателния кодекс за

..f,$..,$,... ro,n .,
Щекларатор

]*u-(подпис)

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

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

по

ДЕКЛАРАЦИЯ
ч_п.

29. ал.2.1,.2 от ЗПП

Подписаttият(ата) НОНАКРЪСТЕВАЙОТОВД.,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН

66

l0256299, лична карта/зелеrt паспорl, за гражданите по ý 9а от ПЗР

N9 646904607, издаден на 23.02,20|'7 г.

ул. Гео Милев 34

от

rra

ЗБЛ/{

МВР София, постоянен адрес гр. София,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

наIIравен(),го от меII .царение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИДЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 390 (триста и деветдесет) лева е със
следния произход: Jlични средства

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

.I0.\}.

ro,n..
/Jекларатор:

'\

ttолпис)

!екларацuяmа се поDава преd полumuческа парmuя в полза на кояпо се правч

dаренuеmо.

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu ераэtсdанuн,
коzаmо обuluяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.0l лв.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29. лJ1.2,,|,.2 от зПfI

Подписаният(ата)

l1Етър гЕоргиЕв кънЕв,

(собствено, бащиrrо, фамилtlо име)

ЕГН

5З

1

2l89082, ли.rна карта/зелен паспорт за гражданите по ý 9а от ПЗР на ЗБЛ,г{

N9645l48444, издаден на 07.06. г. от МВР София, постоянен адрес гр. София,
жк. Младост 1 А, бл.510, вх. В, ап.70

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляваtlцо парична сума в рaвмер на 390 (r,риста и деветдесет) лева
със следния произход: лични срелства

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

IQ,\}

20l9

я кодекс за

г.

t

flекларатор:

ис)

(п

,l

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

dаренuеmо-

,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэrdанtlн,
коzапо обuluяm размер на dаренuяtпа наdхвърля 560.0] лв.

ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чJl. 29, ал,2,,г.2 от ЗПП

ПодlIисаният(ата) ПОJIИНА

АЛВКСАНДРОВА ШИtШКОВА,
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 8607293735,

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

N9 648359055, издаден

ПЗР на ЗБЛ/|

на l1.07.20l9 г. от МВР София, постоянен адрес:

гр. София, ул. Искър 24 вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 390 (триста
следния произход: лични средства

Известна ми е наказателната отговорност по члдеклариране на неверни обстоятелства.
.

3

и деветдесет) лв. е със

l3 от Наказателния кодекс за

,1

\ý..,ý...,o,n.,

,--)

Щекларатор:

(полпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полза на кояmо се
правu Оаренuеmо.
бълеарскu
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце
zраэrсdанuн, ко2аmо общuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв,

-

llo
Подп исан ият(ата)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ч,rl. 29. ал.2.

т.2 от Зl Il l

томА николов 1,омов

(собствено, бащино, фамилно име)
ЕГFI 4205206540, лична карта/зелен пactlopT за граж/Iани,t,е tro ý 9а от ПЗР на ЗБЛЩ

N9646215740, издаден

на 04,12.20l5 г. от МВР

гр. София, кв, Бояtlа, общ. Витоша, ул. ,.Панчерича" l3

София, постоянеlt алрес:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

направеното от мен дарение на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представJuIващо парична сума в размер на 390 (триста и деветдесет) лева
следния произход: личяи средства

Известна ми е наказателната отговорност по чл, 313 от На
декJtариране на неверни обстоятеJIства.

..\Q.\}_,...

ro,n.

е сl,с

ателния кодекс за

1

[екларатор;
(подпис)

,Щекларацuяmа се поdава преd полumuческа парmuя в полэа на кояmо се правu
dаренuеmо.
,Щекларацuяmа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zpaacdaHuH,
коzаmо обtцuяm раз!иер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

ДЕКЛАРЛЦИЯ

по чл. 29. ал.2,т.2 от ЗПII

Подписаният(ата)

ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН 90021 1 |524, лична карта/зелен паспорт за гражданите по
Ns 64224366'7, издаден на 09,05.20 r,. от
гр. Велико Търново, бул. "Макелония" 9

ý 9а от

ПЗР на ЗБЛ!

МВР - Велико Търново, постоянен

адрес

ДЕКЛДРИРАМ, ЧЕ:

tl

lrtlpaBel I(уIо (),1,}lcH /(ареIlие на

БЪЛГАРСКАТА СОЦИЛЛ ИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
представляващо парична сума в размер на 390 (триста и деветдесет) лева е със
следния произход: лични средства

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

\Q,\}

.. 2019

3

l3 от Наказателния кодекс

за

г
!,екларатор:
тlодпис)

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

dаренuеmо,

!екларацuяtпа се поdава оm всяко фuзuческо лuце - бълzарскu zраэсdанuн,
коzаmо обtцuяm размер на dаренuяmа наdхвърля 560.01 лв.

