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ПРЕДСЕДДТЕJIЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ,НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦIlАЛИСТИtIЕСКА IЬРТИЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРЛЦИЯ
за дарение без условие о,г физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОГОСПОДИII ПРЕДСЕДЛТЕЛ,
дп.., . l0Д{ :...
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ЗАяВЯВАМ:
Свободната

си

воля

да

извършав полза

Еа

Българската
соIIиадистиIIеска партия_ следното дарение на парични средс,гва в размер
а;."..,....... (с луr"м .",/, /-.-'..1.,..-!/...'.":.',.J,,::.,.,...,.....) лева (uлч евро, члч dpyza
1.

чнu, ullu

(касово
плалцане на мясmо uлu безкасово rйаlцане с tюpeacdai,rc оm разплаlцаmелна банкова
смеmка, оm dебumна карtпа, оtп Kpeduпlta карmа, u|lu с баlков превоd оm рабоmоdаmеля Mu
ln vdръаска/u оm рабоmнаmа Mu эаппапа) по дарителСката сметка;

2. Щарекиего го прtlвя да се ползва по преценка на Българската
социaUIистическа партия за осьществяване на текущи поJIитически дейности,
допустими от Закона за политическите паргии.

ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на средс,вата е от

в случаumе, коzаmо dареллuеmо е

Дата: {0Ol J-OLOi

(попълва се саuо
в

размер tlaD еёна MuHtlMшlta рабоmна заплаmа)

Подпшс:
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ПРЕДСЕДДТЕЛЯ НА
НАIЦ.IОНЛЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАJIИСТИЧЕСКА IIАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРЛЦИЯ

за дарение без условие от фпзическо лпце

nЙia;- j * z /.,,"
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УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДЛТЕЛ,
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ЗАяВЯВАМ:
1.

Свободната

си воля да

извършав полза

Еа

Българската

со_ци,чистиtIеска партIд[ сдедцото дар9цие на парични средства в размер
.t.T[*i..:..., (с ryми ..JtУ{..*.ь'[.qu..ч9lс-r..?i.,......) лева (tuu евро, члч dруzа
(еdноlсраmно utlu нg!авнч
вмуmа). .Щарението ще извърша,.
rесечнu, uлu
mрчмесечнu, uлч шесlпмесечнч BHocKu) сьс слеДния способ: ',.ht':kQ ?.. 1*асово
маu!ане на мяслпо tдu безкасово плаulане с нареасdсне оlп разл|лаu|апелна банкова
сJиеmка, оm dебumна карлпа, оп креDu:пна карmа, шlu с банкос превоd оm рабоmоdаmем Mu
..... на уDръэtска/tt оm рабоtпнаmа лtч заппаmа) по дарителската сметка;

2.,Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
соци{шистическа партиJI за осъществяване на текуlци политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДКJlАРИРАМ,

че произхода на средствата е от

в случаumе, коzаmо dаренuеmо е в

(попълва се само
раз.|,lер Had еdна MuHtlMaлtta рабоmна заплаmа)

,.')

.щата:

l00tlOtPt

Подппс:
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до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НП,IЦIОНАЛНИЯ СЪВЕТ НЛ
БЪ.,IГАРСКЛТА СОЦItАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕIСJIАРЛЦИЯ

за дарсние без условие о,r фпзичесrсо лице

}ЪЛЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДЛТЕЛ,
Дr"",.lf,.,Qпrl,.,..2&Ц.,доJгутодписан"*.u/Д,.:t.....А.Ч.оr.u..r.W.r.0,|:.:
/:..|.!tlu.чИ.UРz'[/L...1чr"л, презчме u фамчgцl), с аГН ,ёХ.ф).Z.:;6.Li....,
постоянен ailpec..t./,?...J;.:,*r.l...:/A,,,./a.?Kdel///.,H.ё/jC!//z.t!{,l....... "
зАяВЯВАМ:
l. (]вободната си

воля да пзвърIllав полза на Българската
соtиалистIlческа гiартуl; сл_едuото дар9н4е на партiчни средс,гва в размер
....л..1.у....,, (с дryr"rи ,/Дrb'l*LQ..xl..Pё{!!;/Ц,|!CEL,..) лева (uлu евро, uлч ёруzа
(еёнокраmно uлч на равнu.мgле чнu, uлu
елния способ| aI :!,L.<.L;, (касово
нареэtсdане
с
оп рсвпла|цапелна бмкова
пмulлне на мяслпо uлч беэкасово плаlцане
смеtпка, оm dебufl|aа карлпа, оm креdumна карlпа, члч с бапков превоd оtп рабоlпоdапеля Mu
..,,. на уDръэrка/ч оm рабоmнаmа лlч заплаmа) пО дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва uо преценка на Българската
социашстическа партиJI за осьществяване на текуlrlи политически дейЕости,
доrryстпм}I от Закояа за поJIи,гическите парии.

Дl]КЛАРИРАМ, че произхода па срсдствата с от

(попълtоа се само

в случаumе, Kctzaпo dаренuеmо е в размер Had edHa мuнulчапlв рабоmна заплаmа)

дата: {00l tt2}D{

Подпис:
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БълглрскАтА соцIlАлистиtIЕскл IIАртия
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за дарение без условие о,г фпзическо лпце

увАжАЕмАдIгоспожогосподинпрЕдсЕлАтЕл, _
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.Z.k.ct
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постоянен аryес
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ЗАяВЯВАМ:

си

извьршав полза на Българската
социалистическа партия следното дарение Еа парични средства в размер
...6.0a:.i.. (с ryпrи .',l,i.aC|.ZCC.?2йn:a.//,.......) лева (члч евро, члч dpyza
(еdнокраtпно uлч на paBчu мqtечнu, uлu
ва:tуtпа).,Щарението ще извъРша..
прчмесечнu, lalu utесmмесечнч BHocKu) със Следния способ: fi.d(.,L.tz.. 1*асово
плаlцане на мясmо tаш безкасово плсlцане с нареэюdане оm рсa:rплачlапелна банкова
1.

смеmка,

Свободната

олп

вол1

да

dебumна карmа, оm креdumна карmа, u]lu с банков превоd оtп рабоtпоdапеля Mu
.,.,, на уdръэека/ч оm рабоmнаmа

.l+lu

заплаmа.)

по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социчIJIистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
доrrустхми от Закона за политическите паргии.

ДЕКJIАРИРАМ, че произхода на средствата

е от
(попълва се само

в случаuлпе, коzаmо dаренuеmо е в размер tлаd еёна мuнлlлlалltа рабоmна заплаtпа)

.Щата:

l0Оl,ъоLOс
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ПРЕДСЕДДТЕЛЯНА
НАIЦ.IОЕАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАIDСКДТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА IЬРТИЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ_ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условпе о,г фпзи.rеско лпце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСП ОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
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ЗАяВЯВАМ:

си воля да

изЕьршав полза Еа Бъrrгарската
партия следцото_дарý[ие на парични средства в размер

l. Свободната

социаJIиrryшIеска
...ё,.((.:..... (с ryr,rи .r-t/Ze.Ц.tZCZlCtЛ.U)t..,.......) лева (шч евро, uлч ёlryzа
чнч, uлu

(касово
нареэюdане оm разlйаlцаmелна банкова
смеlпка, оm dебttmна карtпа, оm креdumна карmа, uлlt с баuков превоd оtп рабоmоdаtпем Mu
...., на уdръэrка/u оm рабоmнаmа лtu заппаmа) по дарителската сметка;

fuаlцане на мясmо uлu безкасово шацане

с

2.,Щарението го правя да се пслзва по преценка на Българска,га
социалис,гическа партия за осъществяваIlе на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите паргии.

ШКJIАРИРАМ,

че произхода на средствата е от

в случшlmе, Kozamo dаренuеlпо е в

Дата:

[0Olt0lOi

(попълва се само
разл|ер Had еёна MuHtlMMtta рабоmпа заплаmа)

поао,";-/,
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до
ПРЕДСЕ,ЦАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦIrАЛt{СТИЧЕСКА ПАРТИЯ
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ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за дарение без условпе о,г фпзическо лице

}ъАжАЕмА./и госпожогосподин IIрЕдсЕдАтЕл,
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постояlIен адрес
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ЗАяВЯВАl\{:
Свободната

си

воля да ItзвърIпав полза на Българската
содиtU_Iи.сjгическа партия сJIедно го дарение на. парични средс,гва в размер
.Ь.аа..'.'.... (с rrуми ..zл/,f(:(-..?Т. Ca/|.QtU.[,(./.I.....) лева (uлч евро, ltлч dpyzc
(еdнокраmно lu.u на ровнu ц9сечнu, |Lпu
ва,rymа). Щарението ще rlзвърша..
(касово
mрчмесечнu, uлч lаесmмесечнч BHocKu) със следния способ:
плаlцане на .uясmо шru безкасово плаu|ане с наресюdане оm разплаu|аmелна
^/?f!.{*... банкова
смеmка, оm dебumна карmа, оm креdumна карtпа, uлu с банков превоd оп рабоmоdаmемt мu
..,.,. lta уdръэrка/u оm рабоmнаmа лtu заплаmа) по дарителската сметка;
1.

2..Щарението го правя да се поJIзва по преценка на Бъ;lгарската
социапистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустимtI от Закона за политиtiеските партии.

ДЕКЛАРИРАIt{, че произхода на средствата е от

(попълва се само

в случаumе, коеаmо dapeltuemo е в размер наd eDHct Mulltu,talttta рабоmtш заплаmа)

дата: l0 0t
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БЪЛГАРСКЛТА СОЦИАЛИСТИIIЕСКЛ IЬРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКJIАРАЦИЯ
за даренItе без условпе от физическо
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2
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УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

фЦriЦu, '' Ь'

доJгуподписан л.* .{1.,l,a."Hl:tz
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ЗАяВЯВАМ:
Свободнаr,а си воля да IIзвършав поJIза на Българската
социitли_стическа партия следното дарение на парични средства в размер
..{.С[!:.:.... (с луми .lp/{C..Zl.€'Ql.e[l4.ЦH........)
лева (члч евро, tl"lu dруzа
1.

(еdнокраmно uлu на равнu -vflIечнu, l1лlf,
Щарението ще извърша. .
mрчмесечнu, uлu urcсmмесечнu BHocKu) със следния способ:
{Z.. 1*а"о"о
^{t:u.2
ruшu|quе tш мяспо uлu безкасово пjлаIцане с нареэк,Oапе оm разплаlцаmелна банкова
спрпка, оп ёебumна карmа, оm креdumна карпа, uлч с бапков превоd оm рабоlпоdаmем мu
. ..... lB уdръэrка/u оm рабопнаmа мч заtuаmа) по дарителската сметка;
валуmа.).

2..Щарението го правя да се по"чзва по преценка на Българската
соIциаJIистическа партия за осъшествяване на текущи политически дейности,
лопуст!Iм!I от Заlсона за политическите партии.

ДЕКJIАРИРАМ,

.re произхода на средствата е от

(попълва се callto
в случаumе, коzаmо dаренuепо е в размер HaD edHa MuHtll+taлlta рабоtпна заплаmс)

да,а: l00(.tolO;
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪtsЕТ НА
БЪ.ПГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА IIАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-,ДЕКЛЛРЛЦИЯ

за дарение без условие от физи.tеско лиrце

увАжАЕ мА/и госпожо/f осподин прЕдсЕдАтЕл,

дцес, !.9.rOJ.
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ЗАяВЯВАМ:
1.

Свободната

си воля да

со_цишIистr.tческа lIартия сJIедн_ото

извършав полза на Българската
дзренце на парични средства в ра:}мер

.t.tX..::,.... (с думи ...а.Ч.QС.(!.!..(..!.4..аr,И.{Ц........) лева (tlлч евро, члlt

dpyza

(еdнокраmно шlu на paBllu м2ryчlм, лаru
вшуmо). ,Щарението ще извърша..
lпрчforесечllu, uJIч lдесru|есечнч BHocKu) със следнllя способ: /,r,,t(.d|(7.' 1касово
ruшu4аltе на мясlпо ltлu безкасово плаu|ане с HapeacdaHe оm разплалцаmелна балtкова
cJlemna, оtп dебumна карmа, оm креdumна карmа, uлu с банков превоd оm рабоmоdапеля lltu
- ..-.. на уdръжка/u оm рабоmпаmа Mu заплаmа) по даритеJIската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социалистическа партия за осъществяваIIе на текуIци политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ, че произхода на средствата

е от

(попълва се само
в (,лучаumе, коzаtпо ,lаренuеmо е в раз,uер наd edtta мuлtuuмна рабоmна заплаmа)

ffaTa:
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ_ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАВМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ'
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ЗАяВЯВАМ:
1. Свободната си воля да извърша в полза на Българската
социалистическа партия следното дарецие на парични средства в размер
.".(...(......... (с думи ;.,..,..i.,'..:l..........:.],i........,.........) лева (ttпtl свро, u.lu dpyza
(t
B.l,tyma). ,Щарението ще извърша
l]lll0 ll-,lll lI(I рав н u,|le се н u, ll|l ll
(ryqsgýg
lпрLLllесе.lп u, llцtl uлесlпмасечtttt BHocKu) СЪС СЛеДНИЯ СПОСоб:
l1!!аlц{!!! _!ц! ццспо lulll безкасово пJlаu|ане с tlаlэеэtсdане оm разплаlцаmeuш банкова
ч

спаmка, оm dебumна карпlа, опt креdumпа карlпа, LLlu с банков превоd оm рабоlпоdаmезя .ttu
на ч0llъэк,кtt/tt оm рабоmtttttпа _,tttt зttплаmа) ПО ДаРИТеЛСКаТа СМеТКа;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ, че произхода на средстват?
€

от ...:..
i,,,,,;,":,,';,,

в с-|t|\!аLчпе, кrlаtttпо c)apettuemo с в pa?.\lep llad eOtta.ttutttt.цtttltttt рабоmttа tаплаmа)

flaTa:

D.F,

о/

.1

с,

Подпис:

( с((

(

;;

,;,;,,,: ,

?

ОБРАЗЕЦ

вх. лъ .С.Oi./.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНШЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

Л9 2

.t.Q|!Izo2P,.

ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМЛ/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДА Ел
дп"",И,Q,|, ...... 2й}., долуподписа ният ..[..&
ил+цпКлФq...
...|.9.
tr,тrlя), С ЕГ
постоянен адрес.ill , f!{:,7ffiý,6t# /г1..€.

rD

Z-z./

7ч

(n
с

ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социадиqтическа партия следното дарение на парични средства в размер
...(.[!L'..l.|.. (с луми .Иц.е.|.{!.414,t!:....,...,....,....,...) лева (ll,lu евро. uлч dpyza
l. Свободната

си воля да

(еdнокраmно u.|lu tlgравцu .||еsечнц, llлu
валупtа),.Щарението ще извърша
,l1рLLuесечнu, LLlu utесmлlесечнч BttocKu) СЪС СЛеДНИJl способ: 6...!./7l*,.'. (*осо"о
лulаlцане а ,)|tясlпо шlu безкасово лULаLцане с нарежdанс оlп разпзаuфmелна банкова
смепка, оп dебumна KaplfLa, опl KpedttпtHa карmа, uлч с банков превоd опl рабоlпоdаmеля мu

2.,I|,арението го правя да се ползва по преценка на Българската
социаJlистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ.

че произхода на средствата е от

,,...(,CltЁtll',|(.,,,|,..(,э

попъ1ва се ca|lo
в с_.lучаLtпlе, коzаmо dарепuеmо е в раз,\lер наd еdlп ,ltuHu,tta,ttta рабоmtп заttлапtа)
l

!,a,l,a:

1.

ПодIlис:

-/
'//L-

/
з

оБрАзЕц

Вх

,ф 2

xn.O!HI!S!Lzo2!.,.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НЛ
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физrrческо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРВДСЕДАТЕЛ,
лДцес,

0

0.10t6*..
постоянен адрес

,|

2о 4Q
(

l.

р

г..дол уп одп

u|l е, п резч)це

h|оэ^л,.,

и с

ан

^",r'
u ф qц u,l tв),

Ю t,ИифЬ,..,:[.

rri

.

И,ц

ф,..

.i ./.,!l.!i2. i'.Т. t ..i,,, ;

)1л..'kр й,.. !1(Dх..о

а... 4т. 4 .......,.......

ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социалистическа партия следното дарение на парични средства в размер
...\llz!/..l.{э (с луми
.....) лева (чlч соро, шч ору?о
1,

Свободната

си

воля

да

валуmа),.Щарението ще извърша .аL]dOА|^1.*V. (еdнокрlLлзлlц uлu llll paтtlu лrcсечltu, lulu
(Kctc,oBo
пlрtLllеL,счпч, ll.,lll ulecllljrcce|ttttt BttocKu) СЪС СЛеДНИЯ способ:
п.,lаIцаIlе на :rяспо tLut безкасово l1.паIцаltе с tшреэrdане оlп разплащаmе.цна бhТtкова
смеmка, аm 0ебuпна карlпа, оm Kpedumtta карtпа, LL\u с баltков превоd оm рабоmоdаtпе.lя _ttu
на vdръжка/tt оm рабоmнапа .ttu заплаmа) по дарителската сметка;

2.

!арението го правя да се ползва по преценка на Българската

социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ЛЕК,']АРИРАМ, че произхода на средствата
в с,_пучачпле, Kozctпttl dapattuemo е

Дата:01 0

| 2,0lo

в

рtlз.vер

ll(i

edHct

е от

(попълва се catlo
.ttutttatcuttta paбottttta заплаmа)

ПодrIис:

йl;

ОБРАЗЕЦ

вх. лъ /l]6$ ..l.eý.!l.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНаЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

N9 2

zйQ

r.

ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за даренпе без условпе от физшческо лшце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Щнес,,:.l, а./

*+.|!g(,
постоянен адрес

20..;

,|

Г..,

ДОЛУПОДПИСаНИЯТ ..
LLt'le ll ФауuлuilпС

Z

l

..ц k

Е!Н

l/?{!.I.,/rt..7

/.1u .{а /-4

l-z

'о26/
, ал ,7

.

ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социалистическа партия следното дарение на парични средства в размер
,./(,'!|,(.!.,..,.. (с луми .{э,l,r7.<.1,1r..
.......) лева (u,lч евро. члч dpyla
валуmа)..Щарението ще извъilша l./:'r!'.(/r tt= рdнокрапно llлч ,!а равнч ,vесечнu, члч
1.

Свободната

си

воля

да

mрuмесечнu, ll:,llt tlлесmлtесечнч BHob*u) tъс следния способ: й-..kЭ.i{!j|' Васово
lulаLцане на ,иrlсtпо tаu безкасово lхлаLцане с нареэrdане оm рвплаLцаmелна банкова
смепжа, оlп dебutпttа карлпа, оп креOumна карпlа, uлu с банков превоd оm рабопоOаmеля мu
на уdръэкка/u оm рабоtпнапа Mu заплаmа) по дарителската сметка;

!арението

го

правя

да се ползва по преценка на

Българската
социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
2.

клАр ирАм
6-с

r"..

в случаumе, ко?аmо

с,

че

с

ff!Оlu

На средствата е от

,

( /71r.Y

27On г5

(попълва се
uепо е в размер Had еdна мuнuммна рабоmна заплаmа)

Подпис:

t,

!

)

са-фtо

оБрлзЕц

вх. Nр .t!.Qб{...l

.l:b(.

}Ф 2

2024.

r.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯНА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТНА
БЪЛГЛРСКАТЛ СОЦИАJIИСТИIIЕСКА IЬРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРЛЦИЯ

за дарецпе без условпе от фпзпческо лпце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН
.Щнес

о5 0l ..

Д[Ь.,долуподписа rr", !!.!9У.*l.д!.с..,..(t
4 ФбО
u фамuлuя), С Егн 7 5-14
(ч-",

2О

......*.l.*.*.ч

постоянен адрес

ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Lл.r

.,..

я

r i.,...r

()л

zo

с

ЗАяВЯВАМ:
Свободната

си BoJul да извърша в полза на

Българската
соIIlrалистическа партия следното дареЕие на паршIци средства в размер
...49.9.:Ч...... (с думи
.......) лева (члч евро, члч dpyza
вмупа)..Щарението ще извърша .1!.1:.Цl]:-.Ц9 (еdнокраlпно uJ.u на робцч месечнu, члч
mрuмесечнu, uлч ltlесlllмесечнч BHocKu) СъС СлеДПИJI способ: Ц,:.'.'..'.':..... (rapqBo
пцаlцаll!е н! цllспо uлu безкасово плаulане с нареасdане оп рсRплаulаmелна банкова
смеmка, оm ёебutпна карmа, оm креduпна карmа, uJlu с банков превоd оm рабоmоdаmеля мu
на уdръсtска/u оm рабоmнаmа Mu заплаmа) по дарителската сметка;
1.

..}rA*4iS,.

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социalлистическа партиJI за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
,

че произхо даjIа средствата е от
с

t94

LL

(попълва се ccLwo
в случаumе, коzаmо dаренuеmо е в размер наё еёна мuнuммна рабоmна заппаmа)

,Щата:

95 о/

Ло7Э

Подпис:

.U

оБрд,}Ец лi

вх.

м

.,Q

2

%.4t l]9.{Y_zйP..

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНЛЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКЛ ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ_ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условис от физическо лице

УВАЖЛЕМЛ/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
flHec, оъ. с,{ 2 0 2 9г,, долуподпи с аЕr", .lШ П.S4ц.о1 .Р*,*.х* Н l
('дre, презu.це u фаuu,tuя),. Ёiн ?ЗРS i.ф.з.й..Z}-.':..;;
.}lxrsq,l-Mvs
постоянен адрес ..Lг].. (1*qqми х,. ..'6а. Л v2С&'{о.1 .4 ;, .Я, Э. r п*:,.)б.

lф

.

ЗАяВЯВАМ:
l. Свободната

си воля да

извърша

в полза на

Българската

социчtлистическа па рти я следното да рение на парични средства в размер
,.5.1?.Q.....,. (с думи .!.Ч7rtДýJ*}.
) ЛеВа 1tLlu евро, u,,ttt dpyza
(еОдаБра!]1!!9 u-,lu Hcl ptlBllll -|лесеч ч, чцll
вац,mа). !арението ще извърша
....,... (касово
111рlLllеL,ачlu, ч,,пr luecпt)leL,a|ttttt tзltt,,-,кч) СЪС СЛеДНИЯ СПОСОб:
пlалцон! rla .uясmо шtч безкасово tL|lall|atte с ttapeltcdaHe оm разплаtцаmе-пна баttкова
смеmк.!, оm dебutппа карtпа, оm KpedltmHa карmа, ulu с бапков превоd оm рабоmоdаmе:lя Mu
tta уdръ,ltска/u оm рабоплпmа ;ttu заплаmа) ПО ДаРИТеЛСКаТа СМеТКа;

го

правя да

се ползва по преценка на

Българската
соци€lлистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
2.

!арението

ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на средствата е от

6 (,I|л!аlпltе, t;otatпrl 0чреlttrcпю е в ptt,].\tep ll(l() eolla.1!1llt11-1lll.,!tta

Ща,I,а:

D5.

,

'/

7

О

to

r-

(попълва се calto
рttбllппttt }апlоlпal)

подпис:

оБрлзЕц

вх.

ts

.0.Q б 6...l

.Q !..{{.

20 L

.\! 2

! r.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ IIА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НЛ
БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛЛРАЦИЯ

за даренпе без условие от фпзическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

J

(......202ог., доryподIIисЕ'I.иJIт ..И le
Щнес, !,id:Q.
!!.apilo,ua,.<&. ... ,r. (uMe, презlL\lе u фамuпuя) с ЕГН

постоянен адрес

: /. ПЗrZI

2г;
.Y 9.|.7.,. a.9:

..1*ц:ti. :ft1(..ý/l,r ,k"пi /!4,Е.r/.ё,: ({а.:. /'
"

7с

ЗАяВЯВАМ:
Свободната си воJIя да извърша в полза на Българската
солиалистиllеска партия следното даренJrе на парични средства в размер
..2,2!.,.,..... (с думи iеГit.ф,/.L,tz../(.<..8:........,......) лева (члч евро. lLцu ору?а
1.

извърша €y'?bkfltt-l{ý @щrрgцлs чJIu на paB+u месечнu. uлu
mрlлмесечнu. llrlu шесlпмесеч"ч в"о6*) iъс следния способ: /*'4.d , бО., (*о"о"о
плаlцане на мясmо шцu безкасово плаulане с нареэlсdане оm разплаlцаlпелна банкова
валуmа). .Щарението ще

смеmка, оm dебumна карmа, оm креduпна карпа, uлu с банков превоd оm рабоmоdаmем ,vu
на уdръэtска/u оm рабоmнаmа Mu заплаmа) по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социаJIистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКJIАРИРАМ , че произхода
Ц ?.€.С, Г А ltrl c1.1l

на средстват u

"

о,

..

.l(. L.-

(попълва се calllo
в случаumе, коzапо dapeHuemo е в размер Had edHa мuнuмацна рабоmна заплаtпа)
..

.

Щатаz!9 О/,ZО2'0г

Подпис:

п-/

оБрлзЕц

Вх.

Лф

ль 2

бэ t.t5!|,zф-ti:!r.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НЛЦИОНЛЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ_ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарепше без условше от фпзшческо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

s##,i}
постоянен
1

..Q.}.....

адрес

1,h

204lr., доJryподписiлният

,r- (uмR,

р

Jliч&& lh
през_u]уrе

lu

lэt

......

L
а.

uлltя), С

с

ЗАЯВЯВАМ:
Свободната си BoJUI да извърша в полза на

Българската
социалистическа партия следното дарение на пари!ши средства в размер
..7С:.Q........ (с думи 1.1t]'l1P1LL{.И..И.И---.....................) лева (t,,tu евро, uлч dpyza
1.

щ. ,.""p*"{,PifJфKT.({frra нокрай-ошlч на pa'yl месечнu, члч
mрllцесечнu, шцu ulесmмесечнч BHo|Ku) 'със следния способ:К4, С.&#.С . ., (касово
плаulане на мясmо uлu безкасово ппалцане с нареэсdане оп раrплацаmелна банкова
ва.пуmа),,Щарението

смеmка, оm dебumна карmа, оm креdumна карлпа, uJlu с банков превоd оm рабоmоdаtпеля Mu
на уdръltска/u оm рабоmнаmа Mu заппаmа) по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
соци€lлистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
доrryстими от Закона за политическите партии,

ДЕкJIАРИРАМ, че произхода на средствата
в случаumе, коzаmо dapeHuemo е

д",ч, 09,Cl,

в

е

от .t]lL.Eg.ttg.(n

(попълва се ссмо

размер Had еdна мuнuмална рабоmна заrLааtпа)

fuАtо

Подпис: Ф"}

v

ОБРАЗЕЦ Jtl

вх. J$ .0.Q{.!(../4ý r:(.

20

2

22 r.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКЛ ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ_ДЕКJIАРАЦИЯ

за дарение без условпе от физическо лпце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

.h9
.....Г-l.З*{.
. Днес,

постоянен алрес

1.

-

!

"

.,.... tЪ.r*..*:l,... .l!...=Зф
"о
u фамuлtlя), с ЕГН ...r7{!,!/.'r;.*6.C...,,

2il?r.,доJl)iподписан
luме, првuме
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смейКа:ОТfuткарmа,

мu
по дарителсКата СметКа;

оm креdumна карлпа, uJlu с банков превоd оm рабоmоdаmеля

на уdръэlска/u оm рабоmнаmа Mu заtъпаtпа)

2..Щарението го правя да се ползва по преценка па Българската
социЕrлистическа партия за осъществяване на тецлци политически дейности,
доrryстими от Закона за политическите партии.
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БЪЛГЛРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКJIАРАЦИЯ
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mрuмесечнu, uлч лuеспмесечнч BHocKu) със следния способ:
mаlцане на мясmо uлu безкасово плаulане с нареэюdане оm рвплаlцаmелна банкова
смеmка, оm dебumна карпа, оm креdumна карmа, uпu с банков прево0 оm рабоmоdаmеля мu
.,.... на уdръсrка/u оm рабоmнаmа мu заплаmа) по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социaлJIистическа партия за осьществяване на текуIци политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
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mрчмесечнu, члч lаесlпмесеurч Bri"*u) със СледниrI СпОсоб: и.+,,"н 2*'.< * (касово
плалцане на мясmо uлu безкасово плаulане с нареэсdане оп рцrплаlцалпелна банкова
смепка, оtп ёебumна карmа, оп креdumна карпа, uлu с банков превоd оm рабоmоDаmеля мu
на уdръэtска/u оm рабоmнаmа мu заплаmа) по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустпми от Закона за политическите партии.
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СЛедЕшI СпоСОб
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шацане на мяrmо uлu безкасово mаulане с нареuсdане оlп разпцаulапелна банкова
смеmка, оп dебumна карlпа, оm lqledumHa карmа, uлu с банков превоd оп рабоmоdаmеля мu
.- на уDръэtска/u оm рабоtпнаmа Mu заплаmа) по дарителската сМетка;
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социалиститIеска партия за осьществяваIIе на текущи полити.iески деfuiостип
доtryстими от Закона за поJIитиtIеските партии.
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. ..... на уdръэtска/u оm рабоmналпа Mu эаtuапа) по дарителската сметка;
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.ЩКJIАРИРАМ,

че произхода Еа средствата е от
(попълва се само

h

в случаuпе, коzаtпо ёаренuеmо е в размер наd еdна мuнuмална рабоmна запвапа)

Дата: 09

0l t9}$'

Подпис

а

ОБРАЗЕЦ

въ хр

до
IIРЕДСЕДЛТЕЛЯЕА

.€.4{.7-t .{ý.

JГt

2

{. zR.Q,.

ЕАЩоЕдJIЕиясъвЕтЕд

БЬIIГАРСКЛТЛ СОЩАJIИСТtrtIЕСКА IIЛРТИЯ

ЗАЯВJIЕНИЕ-ДЕКIIАРЩИЯ

за дареЕпе без уоrовпе от фпзЕческо лпце

госпожолоспощ

)rвАжАЕмА/и

,

fuес,

t-

IIрЕдсЕдАтЕл,

.i.]....-l...... 20...'г., доJrуподшсzrЕият ./).r.,r;..:..u...-',-.-z;...-.z....:-l..,

./l.'.z-..!r./...r",n',/....... 1tмe, првu]|ле u фамt1,1tля), с ЕГТI/..lL.: i.t..2p.|..'.,..i.,
постоянен адрес .........,,,2r..'.....;....... ,r....r./...,.,.'.................:.L.J.,.............

С

ЗАяВЯВАМ:

сЕ

да

в

Еа

1. Свободrата
BoJuI
Бъrrгарката
дзвърша
полза
соци_itJIистическа партця следtото дареЕие IIа парЕtIЕи средства в размер
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1.

смеmка, оm dебшпна карtпа, оtп lреduпна карmа, члu с банков превоd оtп рабоmоdаmеля Mu
на фръuска/u оtп рабоtпнапа Mu запмtпа) по даритеiската сметка;

2. ,Щарlшего го прaвя да се поJIзва по црецеЕка на БъJIгарската
colцlalJmcTиElecкa trартиrI за осьществяв{rЕе Еа течщ поJштиIIески дейпости,
доtryстими от Закона за политЕЕIескЕте партIrи.

ДЕКJIАРИРАlчt
в с].учаumе, коzаmо

че произхода Еа средствата е от
(попълва се само

dаренuепо е в рсlзмер Had edHa мuнчмалltа рабопна заплапа)

L

Щата:фOil LOл't

Подпис:.,

оБрлзЕц

ьь rri

.4.4d.:t] .Q$, !.t

до
IIРЕДСЕДАТЕJ[Я ЕЛ
ЕАIЩОЕАJIЕИЯ СЪВЕТ ЕЛ
БЬПГАРСКАТА СОЩАЛИСТЛtIЕСКЛ IIЛРТИЯ

zЁ

Jiгi 2

t?r.

ЗАЯВIIЕНИЕ-ДЕКIIЛРЩаЯ

за дареЕпе без условпе от фпзпческо лпце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПО.ЦИЕ IIРЕДСЕДАТЕЛ,
Днес,. с50

И, .'....(..l.'.i.

nO

.{

20

.а.ё.!.

постолIен адрес

.?l

'/aт/а

*ur., доJIупощсalЕият
u

0ше,
)

(/ f

с

ЕГН

.., с

/1

3АяВЯВАМ:
Свобо.щата сп BoJuI да ш}върша в полýl Еа Българската
соIц{шистиЕIеска паргвя сJIе,щою дареЕие на парпЕIЕи средства в размер
1,

(с

щtr*l ,.tt.t.l.z:t.././.(r.../J.(..{.r.1..........) лева (члч евро, члч dpyza
(еDноlqлапно uлч на paaчu месечнu, члu
ва,тупа). Дареrшего ще !ввърша
(касово
mрuJуlесечнu, ullu ulесmJr!есечнu BHocKu) СЪС СJIе.rщЯ СПОСОб:
банкова
шалцане на мяслпо tлu безкасово плачlане с HapeclcdaHe оm рсЁrмаlцдmелна
J.,:../,.,....,,t

смеmка, оm dебuлпна карtпа, оtп креduпна Kapwl, uлu с банков превоd оm рабоmоёаmем Mu
на уdръсlска/u

оп рабопнопа Mu зоплалпа) по даритеJIската сметка;

2. ,Щареrпето го правя да се ползва по прецеЕка lra БъJIгарската
соIцаJIистиЕIеска партия за осьществяв Iе Еа тецщr поJIитЕЕIески дейяости,
доIryстими от Закона за поJмтЕЕIескЕте партии.

ШКJIАРИРАIчI, че цроизхода на средсгвата
в случаum4 коzаmо dаренuепо е

дата: C80l 2О}Or

в

е от
(попълва се саrrо

размер Had edHa мuнuмалlла рабоmна замаmа)

Подпrrс:

ly'_

ry

ОБРАЗЕЦ

JTt

2

ъъ хэ .0!2f.l....... 20.... г

до
IIРЕДСЕДЛТЕJIЯ ЕЛ
НАЩОЕЛЛЕИЯ СЪВЕТ НЛ
БЪЛГДРСКДТД СОЩДЛИСТИIIЕСКД IЬРТИЯ

зАявiIЕIIиЕ-дЕк'Iлрщия

за дареппе без усповЕе от фпзическо лпце

УВАЖАЕМАlИ ГОСПОЖОЛОСПОЩ IIРЕДСЕДАТЕЛ,

Л

r. /#"
Дес,,91. {.,... 2О2Й.,доJrупо.цlтясап!ят ll
,
-.,,...,
.У.4.,.:.4:.*:!..........(uце,
сЕГН .2'.t/-(,'/,?,.:.2'.!.X., с
9

У..: r=:

a. о..

{:t,..,

презuме u фамuлtф,

постояЕен адрес .:1'...:iБ,з:::.€....*..:../.,|,..SS:..Сl..F.€..rЭrs,Э.
,/,

/

1.

colц:UIи

Свобошата

Бrj,о

зАяВЯВАМ:

си воJIя да извърша в полза Еа
сле.щото

Еа

)

Бъrгарската
средства в размер

лева (uлч евро, uлu dруzа

(еdноtqапно ,дlч на paаHu месечнu, uлu
валуmа).,Щареrмсто ще извърша
(касово
mрurrесечнu, uлl] utесfпмесечнч BHocKu) Със сJIедшя сПОСОб
плаlцане на мяamо члч бежасово плспцане с нареасёане оп разплач,|аmелна банкова
сме?пка, оm dебшпна карпа, оm lЕеdumна карmа, uлч с банков прево0 оm рабоmоdапем Mu
на уdръuска/u оtп рабоtпнапа Mu заtщопа) по даритеJIската сметка;

2..Щареrшего го правя да се ползва по прецеЕка на Българската
соIщаiмстическа партЕя за осьществяваЕе Еа TeKyIrEl пoJMTtlEIecKи деfuойи,
доIryсмми от Закона за поJмтпческпте парп{и,

ДЕКJIАРИРАIчI, че цризхода Еа средgгвата е от
в случаumе, коzаtпо dаренuепо е

Дата:

сбод LOL'c

в

рaхrмер Had edHa мuнчмалlм рабопна

Z

Подпис

ly'_

(попълва се само

замапа)

оБрлзЕц

вх. Ng .OtбJ.

Йс4..

05

до
ПРЕДСЕДЛТЕЛЯНА
НАЦИОНАJIНИЯ СЪВЕТ IIА
БЪJIГЛРСКАТА СОЦИАJIИСТИIIЕСКЛ IIАРТИЯ

of

JФ 2

20LQ r.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКIIЛРАЦИЯ

за дарение без условпе от физическо лпце

УВЛЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН
,Щнес,..93. d2

ПРЕДСЕДЛТЕЛ,

../

20... г., доJц.подписан
о r.,,,* -., €*+. о,. {+.., У4,/. r о u
(uMe, пlэезtlме u фамllлчя), С ЕГН .{i.V.!.9.1..a..*.7.8...,
"
,.
постояЕен алрес .., /.-f, .... /Ь.l :. х......аО.,., kт...ч.. {. L..,....

"о

зАяВЯВАМ:
Свободната си воJlя да извърша в полза на Българската
социалистическа партия следното да
е на парични средства в размер
.*,,.................) лева (uлu евро, uлu dpyza
./.О.а.0..,.. (с дупли . y.4.4.):J, ..,.,ZI.€,
1.

валуmа)..ЩаРеНИетОЩеИЗвърша.(1.1.,.,!r7.'.i1:7а:.(еёнокраmноuлчнаравнчмесечнu,uлu
(кааво
mрuлrесечнu, uлu lаесmмесечнu вноскu) Със следниrI способ:
плаulане на мясmо uлu безкасово luaаlцъне с нареасdане оп розплаlцаmелна банкова
смеmка, оm dебumна карmа, оm креdumна карmа, uлu с банков превоd оm рабоmоdапеля мu
на уdръuска/u оп рабоmнаmа Mu заппапа) по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социaллистическа партия за осъществяване на текуIци политически дейности,
дотryстими от Закона за политическите партии.

ДЕКJIАРИРАМ,

че произхода на средствата е от . .(.

1'/

.1.

.(

.а.

.a'.с.

;;;;;;;;:;;;;;;;й;;;;,";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;;;;"!iiТjВа

7
Подпuс:

/

k?

.

/-.,,,,с

Се СаМО

l*

оБрАзЕц

вх. Ng .о.?ýд.l 4ý.

до
ПРЕДСЕДЛТЕJIЯ НА
НЛЦИОПЛJIНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИtIЕСКА IIАРТИЯ

JФ 2

!!, lй'il r.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРЩИЯ

за даренпе без условие от фпзическо лпце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН
Днес,,.'.'.,'....|.. z....

постоянеЕ адрес .., tf; .,.

ПРЕДСЕДАТЕЛ,
20-i т., долуподпи саниж L.Tri ,й СО.,., (rо.;,.с е.ф. -/ б а uo 6
(uMe, презtlме u фамuлu|, С ЕГН
.0.8.0.?.6.Р.е.t., с
.

f'r_l

,ll

i,

ь,

Il
'а u
..l-.,,,,,,,,.1iA
И,,,

зАяВяВАМ:
Свободната

си BoJuI да извърша в полза на

Българската
социчшистическа партия следното дареЕие на парични средства в размер
..{.{.8.(..... (с лрли ...t.t.з-:!,r..;....Z.(l.-^.................) лева (члu евро, члч dpyza
вмуmа).,Щарениего ще извърша .,3 i!y'/:!1i:;r!o (еdнокраmно lцlч на равнч месечнu, uлч
mрuмесечнu, члu uлеспuпесечнu BHocKu) със следниJI способ:
.(rз:эsэ
tдgц!sще__цр_ мяgt=пQ uлu беэкасово lulaula+e с нареасdане оm р*,,плаulапаaна банкова
смепка, оп dебutпна карmа, оm креdumна карmа, uлu с банков превоd оп рабоmоdаmеля Mu
на уdръэека/u оm рабоmнаmа мu заплаmа) по дарителската сметка;
1.

2.,Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социаJIистическа партиrI за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на средствата е от

..)

...,=.|.

i:.t",-.{.*....i1......

(попълва се сqмо
в случаumе, коzаmо ёаренuеmо е в рсaзмер наd еdна мuнuммна рабоtпна заtuаmа)

Подпис:

оБрлзЕц

вх. xs .Цi!{..t.{.$.

до
ПРЕДСЕДЛТЕЛЯНА
НАIIИОНАJIIIИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГЛРСКЛТЛ СОЦИАЛИСТШIЕСКА IIАРТИЯ

il

JФ 2

zйQ r.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛЛРАЦИЯ
за даренпе без условие от физпческо лшце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ,

20... г., долуподписанл4rlт .,.....i,).
,.,с
'.Ч.lЬ., . ,.,. (uMe, презuме ч фамtlлчQ, С ЕГН
._- / J<,4c
l.C
z
постояIrен адрес
.I[Hec,
c<l

(r

7

1.

Свободната

С"
ЗАяВЯВАМ:

'!а

(. 1?.,/:t:

..?

('1

Ё.zt..з

си BoJuI да извърша в полза на

6) ,?.:.:.,..е.:

..+.1
,./Z_

L:

.rс

Българската

социЕlлистическа партиlI следното дареIrие на паршши средства в размер
.УС|ttЭ|r.Ч.. (с думи ...^.|1 f:.2.a.*....,.,...................) лева (ltлu евро, tutu dруzа
вмупа).,Щарението ще извърша . 7i tч++пrl-*:.- (еёнокраmно |uлu на равнu месечнu, uJl,u
mрuмесечнu, lцlu шеспlмесечнu BHociu) със следния способ: k lt . .{.l.-}€.\.c (касово
плаlцане на мяспо tьцu безкасово плаulане с наресюdане оп рсlзлlлаlцаmелна банкова

смеmка, оп dебumна карmа, оm креduпна карlпа, uлu с банков превоd оm рабоmоdаmеля Mu
на уdръсtскаlu оm рабоmнаmа Mu заппаmа) по дарителската сметка;

2.,Щарението го правя да се ползва по црецеIrка на Българската
социалистическа партиJI за осъществяване на тек)лци политически дейцости,
допустими от Закона за политическите партии,

ДЕКЛАРИРАМп че произхода на средствата е от

.lr.4...{.:?.,::i.:..Ё::|.:.:t...€./..уl.'..a.'.!.2}........
в случаuлпе, коzаmо dаренuеmо ё

[ата:

.

.€.

(I€ .: . i. :?. .f:.t:,. +. .
.,..... (попълва се салlо
.

в|азмер наd еdна мuнuммна рабопна заплаmа)

п

ошаc--'
'Р4/са
L

оБрАзЕц

вх. Ng d t ёl'

до
ПРЕДСЕДЛТЕЛЯНЛ
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТЛ СОЦИЛJIИСТИIIЕСКА IIАРТИЯ

t

JФ 2

!.S,.*N. 20 LQ

r.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за даренпе без ус.ловпе от физпческо лпце

УВЛЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН
Щнес,

..

i.'!....,!.....

ПРЕДСЕДАТЕЛ,

г., долуподписаният ..... :.r
(uMe, презuме u фамtlлuя), с ВГН

20,:':.

'.|/

постоянен адрес

'a".rl"

...'.r|.?|.;]i.....:;........, с

ЗАяВЯВАМ;
Свободната

си BoJuI да извърша в полза на

Българската
социалистическа партия следното дарение на парични средства в размер
ru/L(Qa
(с думи
1.

вмуmа)..Щарениегощеизвърша:.,.;.,.:!|'..!:..,,(еdнокрапноuлuнаравнuмесечнu,uлu
(касово
пр1,1месечнu, uлч utесmJvесечнu BHocKu) със следниrI способ:
лlлаlцане на мясmо uлu безкасово плаulане с нареlсdане оп рсuзлtлалцаmелна банкова
смеmка, оп dебutпна карmа, оm креdumна карлпа, uлu с банков превоd оm рабоtпоDаmем Mu
на уdръэека/u оm рабопнапа Mu заплапа) по дарителската сметка;

2.,Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социалистическа партиlI за осъществяване на текущи политически дейности,
допусмми от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на средствата е от ......:...,..,.....

(попълва се само

в случаuлпе, Kozamo ёаренuеmо е в

Датаz )/ 0' -'|

)...........

n_'l

размер Had еdна

мuнuммна рабоmна заruлапа)

Подпис:

i;i//

оБрАзЕц л!

вх. Ns

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

2

!! !ý. J.{8,.l.{ zil.с. r.

ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за дарение без условие от физическо лшце

УВЛЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИ
..

/

дr"",

.{.,.О-.,{....... 20 ]r.+.,

долуподписаният

(uце, прqзшu е u rРа.uttпuя),, С

L oz\

АьН;;ъ:Рц

си

Свободната

воля

г,l r \ l-:t

д.....

зА я вяв
1.

с,
.Y.?.P5. Аь../.

...

да

т
з

с

М:

извърша

в

полза

на

Българската

соци,lлистическа партия сдедното дарение на парични средства в размер
.Э..(.'.У.|..||.,. (с луми .Q.(..)5Н..',l.С..Y).ч..}.).:.к........) лева (u7ч евро, uлч dру?а
валупlа). ЩаРеНИеТО

ШJlз"uр*u

.С, ý.r l.Ч.:1rЬ (Нноkраmно Lпч на palлu месечнu, tlлч

със [слелния способ: (!З{,!:.... 1касово
пlрLмесечнu, lL,lll ,'lecrL*eceuru
""or*i|
лLцащане на Juяспо tllu безкасово маu|ане с наресаёане оlп ра:rlLхаlцаmелна банкова
смеmка, оtп dебuпlна карпа, оlп креdumна карmа, шцu с банков превоd оm рабоtпоdаmеля iv,u
...... на уdръаска/u оm рабоlпнаrпа ivtu заплаmа) по дарителската сметка;

го

правя

да се ползва по преценка на

Българската
социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии,
2.

flарението

ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на средствата е от

ц6. h. \Р..."
в случаumе, коY..mо dерен uеmо е

..r(. .сl tl,

л.,.

faTa:

{ ot

2о

(попълва се салlо
в размер наd еdна мuнuммна рабоmна заплаmа)

Подпис:

а

й/

оБрАзЕц м

вх. xn

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НЛЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

.t{28.t.Ot!/.

2

zoИr.

ПАРТШЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условпе от физическо лпце

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ZOUг., долуподписаният ...З.Сl..Ц)q6........L!,lМ*.С_&:,Сr
(uMe, презuме u фамчлuя), с ЕГН .L}Q.62.6.Й.СJЗ.L..... ,с
lZ
. .', - ..., i ;,r;r..

ПОСТОЯНеН О/[Р€С

ЗАяВЯВАМ:
1.

Свободната си воJIя да извърша в полза на Българската

социаJIистическа партия следното дареЕие на парични средства в размер
...5.5.ЧД*.. (с луми . ...,, ..Цчi( rY.Y..9..r;:*J.{.:.:..,. j........,..) лева (l;r,lu евро, uлч ору?а
валупtа), ,Щарението ще извърша !. {}{!ЧЁ. j!L.. 1еdнокраmно uлч на равнч месечнll, uлu
mрш\rесечнu, lLlu utесlлlлесечнч BltocKu) СъС СлеДЕИlI СПОСОб: ,.r.,.чс; h,._, . . (касово
lulaulaцe на .||4rlсmо шцu безкасово lшаlцане с нареэюdане оm разlL|lаlцаmелна банкова

смеmка, оtп dебumна карmа, оm креdurпна карmа, uлu с банков превоd оm рабоmоOаmеля мu
., .,... на уdръэtска/u оп рабоtпнаmа Mu заплаmа) пО ДаРителската сметка;

го

правя

да се ползва по преценка на

Българската
социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
2. Щарението

ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на средствата е от . ,..

|-..;

lr.N.ir(,.,

(попълва се carto
в с.|lучаumе, коzаmо dapeHuemo е в размер наd edHa ,ttuttuмалttа рабопна заплаmа)

Щата: -.i

i)

(

-2-CzC

.

Подпис:

кч

оБРА]Ец

Вх. xn

N9 2

.Qа!h.фД zilQ.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НЛЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

,.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие оr,физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
л
rцл
20
г.,
А!
долуподписаният
дп"",И,.{:.(,.,.,..,
пDезl t|le ll фаuuцttя), С Егн fu а.6а{.Гь '.!.+1. .
.'с
Д
ctl,t
\
ut
_,Г),
.,,.4 6* ,,-)"""-"""
Ilостоянен адрес
Y/"4, .,.fr ..С.hc*.L+,
.

r

ЗАяВЯВАМ:

l. Свободната си воля да извърша в полза на Българската
сqциirлисти чес ка партцfl .следн_ото дарение на парични средства в размер
.lP.a..:.,.., (с луми ,?..4*.":.!.:Т.9./,.,,..,.Ы.:у:,.....) лева lLlц свро. п_,tч l,py?a

(еiпокраппю чlt! на palHll ,|lece.l+u, a|lu
ваlуmа). .Щарението ще извъРша
mрLL\lе(,ечнu, ll.Nu ule cm;lece|ttttt BttocKu) СЪС СЛеДНИЯ СПОСОб: .,.....,..,.. (касово
п,,tatl|cllle на ,|lясmо лпч безкосово п_цаlца е с rtареэк,dаttе оm р()зплаu|алпе_,пш бuiйdТ
c.vеmка, оп Оабumпа карlпа, оm креdumна кtlрlп{l, lL,lu с банков превоd оm рабоlпtлdаtпе,lя .uu
tta уdръ.ж,ксt/tt оm pttбoпtttattla .lttu зсtплаmu) ПО ДаРИТеЛСКаТа СМеТКа;

!арението

го

правя

да се ползва по преценка на

Българската
социaulистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
/tопустими от Закона за политическите партии.
4
lLmа, аlфt^_е.еJ/
ДЕКЛАРИРАМ, че произхода на срелствата е от .
""d
2.

(попълва

G

случаuпlе, Kozaпltl ittpeltuemo е

Длr^, (

!,L' -1{К

'

в

pcl1,|lep lltK) edttct,ttutttt.lttttltta

рабоцtа

заппаmч)

\\

Подпис:

Жa

" 4r1

ca-|lO

ОБРАЗЕЦ

Nс 2

в*. xn .!!.tбJ.aail.zo2-Q r.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛrI НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИ Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
,v-,

постоянен адрес

20?rРг., долуподписаният
. мт.... (u-ltte. поезuме u йам
с

.ýsЛq4аý.\Ч

4-р

r-ýЦ

ЕГН
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Г,Цi,r\}J
с

ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социадtистическа партия_ следIото дарение на парични средства в размер
..1,!-9...... (с луми .(ЖУаY.П]?..}))9.}Г*i'...М*:l|' лева (члч евро, uлч dруzа
l. Свободната

си воля да
и*звърша

(еdнокроmно uлu на равнu месечнu, uлu
вмуmа). ,Щарениего ще
mрш]wесечнu, Lulu luесmмесечнu BHocKu) Със Следния СпОСОб: ............, (касово
ruлаlцане на мясmо uлu безкасово плаulане с нареlсdане оm разлuлаu|аmелна банкова
смеmка, оm dебumна карmа, оm креduпна карmа, luau с банков превоd оm рабоmоdапеля Mu
.,.,,, на уdръuска/u оп рабоmнаmа Mu заплаlпа) по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се лолзва по преценка на Българската
социatлистическа партия за осьществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКjIАРИРАМ, че произхода на средствата
в случаumе, коzоmо dаренuеmо е в

[:rTa:

,

рвмер

1

е от

.........

(попълва се само

наd edHa мuнtluална рабоmна заплаmа)

Подпис:

/

э

ОБРАЗЕЦ

вх. Nр

.

м !/.,!.j

.

iý.еI

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

JYg

2

r*Q,.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
I
0Е,
о
204! г., долуподIисаният ..J.ж6,е-н..... /L,|,.дд.е.Е.,.....,
!нес,
a\ Q
с
(tъuе, презuмелu фамtlлuф, р ЕГН .
с
,,r..€.
/,/,(.'Н..,,.,
Ь,.л.е.а о 6.о...':...
ПОСТОЯНеН аДРеС ...;:
-,!

.-,

ЗАяВЯВАМ:
Свободната си воля да извърша в полза на Българската
со_ци_itлистическа партия следното дарение на парични средства в рaвмер
...g..!-..{..... (с луми .ЦУ..Ё.|).1:...|.|.]:...].].].4:..1....&*.9/...; лева (члч евро. ttпч dруzа
1.

(еdноtраtпно uлu на равнu месечнu, 1lлu
валуmа).,Щарението ще'Йзвърша
(касово
mрu.|rесечнu, uлu лпесmмесечнu BHocKu) съС Следния СПОСОб:
шаulане на J,IясIпо цпu безкасово пJлаulане с нареысёане оm разплаlцаmелна банкова
смеmка, оm dебumна карmа, оm креduпна карmа, uлu с банков прево0 оm рабоmоdаmеля Mu
,...,, на уOръсtска/u оlп рабоmнаmа Mu заплаmа)

по дарителската сметка;

2..Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социzlлистическа партия за осьществяване на текущи политически дейности,
догryстими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ, че произхода на средствата

е от
(попълва се c.LLro

в случаumе, коzаmо dаренuеmо е в разJwер наd еdна мuнuмапна рабоmна заплаtпа)

.Щата

О3,О!.

Ю}О .

2)

Подпис:

(

оБрд}Ец

вх. xn 00!.Ц.J

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

лъ 2

il, Й. 2фЛ

r.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Щнес, .!.8...Q.l......2N.Qr.,доlryподписанrr, ...Z.ac"o.Z...,.?.P.r.r*:ad,...,
. . Й7?gls<а.6. . . . .,, ... (uме, пре зLLrylе u фьutlпчя), с ЕГН . i.Q 8:.45./i. 6,2. ..,, с

no.-rofin.n

ащесf..Щ.lеAоаз. .е

€7.r.е:..../.1.л!;.Ан.,!{пат.9lr.':.//.:,?

ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социалистическа партия следното дарение на парични средства в размер
....?,ýа..... (с думи 1..?€4.(э?:,:.:.r.2......Z,..-.??...,4,1:;п.i:.,.....) лева (a,lu евро, u"пч dpyza
1.

Свободната

си воля да

.Щарението ще иЗвЪРша ?A.<Q*'/,.4&r (еdнокраtпно шlu lla равнu .|]есечнu, u,,lll
mрцvесечllu, u"|lч Luесm,\tесечнч BHocKu) Със СЛедНИя сПОСОб: l. d4ksо.. 1*o"nuo
п.|rаaцане на :lяспо ttзч безкасово п-,lаal|ане с нареэrdане ,r, роrпlоu|оrеlна баrжова
c:remKa, <lm ёебumна карmа, оm креdumна карmа, u.,lu с банков превоd оm рабоmоdаmеля ,ltu
....... на у<)ръх,ка/ч tltп рабоmнаtпа.tttt зап.lапла) ПО ДаРИТеЛСКаТа СМеТКа;

ва-,rymа).

го

правя

да се ползва по преценка на

Българската
социалистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
2.

!арението

ДЕКJIАРИРАМ, че произхода
...€./,z<А.с2,

a/-а<

на средствата е от

(попъ.лва се ca|lo

в с-lучоumе, коzаmо dоренuеmо е в раз.uер Had edHa .ltuHtt.lla:tHa рабо mllu зап.,lulll а)
l
l

Датаz

0о,

al

I

,22/а..

Подпис:

l
l

l,
I

ц

оБрлзЕц м

Вх. Ns . aQ!3.t.P&

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
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:!!zl22,.

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
нес, .2.[,..?./-...
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20 /.
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постоянен алрес 1?.

., долуп одп

и с

ан

а

ият
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ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социaulистическа партия следното дарение на парични средства в размер
1.

Свободната

..?..€..а..{:€..(сдуми4f

си

воля

да

*.1<з?=.<.'а"{.ar.?А.с

)

лева (шu евро. u.lu

dpyza

ще извърша r'ffi.,
Glйовроlано u|u на р_авнч .|lесечнu, uлч
mрu,vесечнu, lllu шесmмесечнч BttocKu) със следния способ: /i.ф2х-.. tro"o"o
плаlцане на -цясlпо u,|u безкасово п.|lалл|а}ле с нареlш)ане оm разп-lаuрmелна баttкова
валуmа). Щарението

смеmка, оm iебumна карmа. оm креdumна карmа, L,lu с банков превоd оп рабоmоdаmе.lя -ltu
...,...-...{=..,.......... на уdръ,жка/ч оm рабоmнаmа.uu заплаtпа) по дарителСката сметка;

го правя да се

ползва

по преценка на

Българската
социtlлистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.
2. Щарението

ДЕКЛАРИРАМ,

z(ZzАс:г

че п роизхода на средствата е от

в с-lучаuпе, Ktlzatпo dapeHuemo е в

kcre.-

(попъ.,tва се са.|!()

разvер Had edHa ltuHu.ua.lHa рабоmнв зап,лаmа)

п

Щатаэ

OJ.2!- l2/2,

l

Подпис:

{

+ffi

оБрА]Ец м

в*.

м tl,tL..t fl,{I
.

2

zo }-.Qr.

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛ ИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОЛОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

( ] дпr",tТ,..t.',/..,, zйТ.,доJrуподписан
""",'//."Z.:.:li.H-o,:....QZ:йll.:t:.rr
вгн?j././rl .:1.4I.4..:,* ._ . , - r
-по.,о,п""лi{,"i:!..а:l,f,.,:zL:<:rlе.).*lrr"/rа/.'///Z|"Г4ffi//'
47.f/..:i:1::"7.Й' (шu,е, првu|lе,ч фа,utllчя)r_с
ЗАяВЯВАМ:
1.

Свободната
(с

в а_ху п1 u

).

!арението trie

си

воля

да

полза на Българската
пар ични средства в размер
,.o.1.,.zk) лева (tLlu евро, u-lu dpvza

извърша
на

.следното дарение

,

в

(cOlttlKpattl llo u.lч lla paвHu месечllu, u.,lu

(касово
със следния способ:
mрцuесечнu, lL,lu utесm-vесечнu
^r)
п.|lаu|ане на -vясmо ultu безкасовtl пtаu|ане с нареlюdане оm разплаlцапелна баltкова
с.|rеmка. оm dебumна карmа. оm KpedumHa карmа, u.,lu с банков превоd оm рабоmоdаmеlя -ltu
...,.. на уdръ.ж,ка/ч оm рабоmtшmа .utt запlаmа) по дарителската сметка;

2.,Щарението го правя да се ползва по преценка на Българската
социаJIистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ,
в с-,lучаLlпле, Ktlzatlto dаренuепlо е в раз,llер lraO edHa -ttuHu.tttt,lHa рабоmlш зап.чаtпа)

б,
flaTa:

Подпис;

vt

7l

1

.

оБрАзЕц л!

вх. JФфr.[...l d{, !f..

до
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЛ
НАЦИОНАЛНШЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

20

2

Ц] r.

ПАРТИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛЛРАЦИЯ

за дарение без условие от физическо лице

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖОiГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
20.(С г., долуподписаr"", .'У\К*... \с.
Щнес, ýs,.ý.\...
Yоr*
*}ý /trMe, през.Lvе u фамtl:tuя), с ЕГН }Д!.}Э\ъ},т! l..........>
постоянен адрес .S\ }.\,*-}Sii: : . , .х\. . ...:\al_J.
t.
: .

С

.

ЗАяВЯВАМ:
извърша в полза на Българската
социалистическа партия следното дарение на парични средства в размер
.ýbs......... (с думи ..ý.Lý}._Lss.ýý}}I
) лева ftLlu евро, tпu dpyza
1.

Свободната

си

воля

да

ваоупtа), .Щарението ще извърша .Е;Чl.r.sY$rS$ |еdнокрапно lLqu на равнч месечнu, uлч
прLL|лесечнu, lL,lu u]есtлL|lесечнч BHocKu) съС слеДния спОсоб: Ж}. \r,irýSi{KccoBo

lLцаlцане на мяспо uцu безкасово llлаulане с нарежdане оm разлlлацаmецна банкова
сjvепка, оm dебumна карпа, оm креdumна карmа, uцu с банков превоd оm рабоmоdаmеля мu
....... на уDръжка/u оm рабоtпнаmа мu залLtаmа) по дарителската сМетка;
2.

!арението го правя да се ползва по преценка на Българската

социrrлистическа партия за осъществяване на текущи политически дейности,
допустими от Закона за политическите партии.

ДЕКЛАРИРАМ,

S-ýхq.ý5.(Ъ cL

в с-lучаurпе, коzаrпо

.I|,aTa:

че произхода на средствата е от

,..Ч!$5-}\_tъL\!}........
(попъ.лва се

dаренuепо е в размер наd еdна ,ttuttu.l,talHa рабоmна зоtшаmа)

Сt.D\,додý"

m/

йr

Подпис:

//r у

cLllo

