Пр11ложе11не №

4

ДЕКЛАРАЦИЯ

110 "Ul . 169, ал . 3,

във аръзка с Ч !1.1 7 1 .ал. 2 ,т. 7 от Изборния кодекс

_ __ __

Подnиса1нsЯТ(ата) .СЙ:.-. ;. <:N.) ... ~.~..........-...f..~td:.6:. . ~... .:::.f./~('~к~c.....
(tобствсно. бащино. фамюто име)

Еrн-:.: .~~~-~(..~Тflл11чна карта №·

„t.< ..~~~~~~1здаде11

нa,d..~.!?..l.dt?.//oтA._f.l?J.C. .~ ..... ~сч
адрес

ДЕЮIАРИРАМ. ЧЕ:
Предоставям 1а безвъзмездно nоюване услуп1 нзеърwва11н с л11че11 труд на
ПП ГЕРБ
(nол1п11ческа партия/ коалнцня от nарп111/ ин1щ11ап1ве11 r<oмнrer)

във връзка с предизборната кампания за нзбор11rе за народн1111рсдстзв1пелн на

за срок от l.

J

. .. ~... „ 2014r. до ~?.?... ... ~.2014r.

05

октомври

20\4r.

)

...... ,..........

~

'

J~~

~···· ·~············ ·············· ········ · ·········,···~·······
/t<ратко 01111сан11е на деПноt.:.rта/

v

Известна м11 с наказателната отrовор11ос1 по чл

113

от НаКАJателн11я кодекс 1а деклариране

на 11евер1111 обстоятелства.

Дата l.f/.. ..(?.::J. ...

.2014r.
c.___.t.

дсклара7 ~

/z

м/~
~

•t·•· ·· ..•....•. . „ • • • • •• • •••• • ••• • ••••

( noдn11c)

.

~

1
Декларlщ1тта се подава от всяко фи:щ•1еско .нще - бм,•арс1щ ё'ра.ждштн. npeiJocmoвu.10
безвъ з..\/ездио ус:1у:•11. извършва11и с л11че11 тр1У>.

Пр11ложение

No 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

110 ч:~ 169, ал. 3,

във връзка с L/Л . 171.ал. 2,т. 7 от Изборния кодекс

Ilодписаният(ата) ....L. _.~ . „ .•:н „.„Се .... ~ ....~ ':'!..f.?. ............Y!.„t!:.„#..Я..?.r.~.-P..!.
(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН w~ 'J!.f!.!..J.Н....l.'P лична карта № GЧ.5..1..f:!.~}:Онздаден на 1.l:Jbl.l.P.!~t от J'.1..13..~-;...1 "(Я

~~~~.~-~. • ~.'.'
11

c. ~.

••

~~ L.r:.'!.~.t.~.~ .......~.!f.:.. :?.~.l..„ ..... .1.1~., ..r::......s .. !.!•...~,.1...................... адрес

'l .!.. ....

ДFКJ1АРИРАМ, ЧЕ:
Предоставям за безвъзмездно ползване ус.:луп1 извършва1111 с т1чсн труд на

ПП

1 Е.РБ

(nолнп1ческо партия/ коал1щ11я от парти11/ иющи3пшен КО'l.нtТСТ)
във връзка с пред11збор11ата кампuнвя за 11зборитс за народни 11редстав1п~л11 на

за срок от

.• „

„.

.~О 14г до

05 01-.--rомвр11 2014r'.

-~ .•',„ . „ .... 2014г.

С r'и ....
/и1.-.д..
.......;1
•..•.•....
............. ....•..............................••. ..•.....
/кратко оn11сан11с на дейността/

Известна \1И с наказателната оrговор11ост по чл.

313 01

Наказатсл~111я кодекс за деклариране

на 11евср1111 обстоятелства.

Дата .~~..t.J•.•..•• „ .20 14г.
Декларатор:

Де1>:дара1{ияmа се подава от всяко физическо лzще
без(JЪзмезd110 ус 1у;;·и. из1;1ършваии с 111че11 труд.

- бъ.1;•арски :>ражда11и11, 11peдocmau1L10

Пр11ножен11~

No 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.

169, ал. 3,

във вр-ь·жа с чл.171,ал. 2.т. 7 от

1lзборния

кодекс

Подпнса1шят(ата) .....„.!.. -:::.. ~.... 1 ~/ 1 ":„ . ..!'S.~ . 'Y.„~~„~~„„.„.l.„~.Q.?.,

.S

(собствено. бащ11 но, фам илно 11ме)

ЕП! ~? . ./{~9...'f./..1Jл11чна карта
постоянен

У\

L

~P.~.~z.:.~Y.: 11здаден на (!_((!8.i~.·. от .r'J..O.P„.„./ 4?V\A
U:.J к " С 1?. V\ п.сt
~.А 2-1 ~ ~ ((.. i:; {'i ад~с
„.„.„.„.„.„„. „„\ „ .. „ ..... „.1.. .t..„„„„.„„„;;.„„ .. „.,„„.„i„„„.„„
No-

{,.,"-'\..
1
........ „ ... „ . .

0 .•
„„„ .... „. .„„.„.г„„„.„„

ДЕК~IАРИ РАМ. ЧЕ:
П редоставям за безвъзм ездно nо:1зване услуги 11звършван11 с лнчсн труд на
ПП ГЕРЬ
(nолитнческа парт11я/ коашщ11я от парт1111/ шшц11ат11вен ком11тет)
във връзка с пр~дюборната кам11ан 11$1. 311 11зборите за 11ародн н nрс;~тав11тсл11 11а

·~а срок от ....~ ... 1„.20 14r. до.

:':1..1„ .... 2014г.

05

ок-1 омвр112014г.

.. ..... ...... ......•.. ...... .............................•......................
/кратко оп11са11не на дeli 11ocrra/

Извее rна ми е наказатсш1ата отговорност по чл.

313

от Наказатсл 1111 я кодекс зо деклариране

Декларацията се поаава от вся~..:о фt11tf•tt'C1'0 .:1т1е
безвъз.нездио ус.1у,:11.и.звърщванrf с :111че11 труд.

- бъ:1гщх:ки .·ражr.Jшшн, предостав1L'/О

на невсрн11 обстоятслстиа.

Дата „/~. „„f:".:-! .. „2014r.

Прш10жен~tе

No 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.

169, м. 3,

във връзка с чJ1 . 171.ал.

2. r 7 от Изборн11я

кодекс

Подп11сан11ят(ата) .„.~lf:..!~&..~..„„.„.&.~!.:~.~.~.... . /2..~:...t: :.'?:.f

1

„ „ ••

(собствено, бащ1шо, фамилно нме)

ЕП 1f'?.f.(((.f.~qf.f' лнчна карта No 4.~q4{.f.'..f.'1."fs1здaдeн нaai.:(f..?..'f.t:. от ./.((1/.!...'1/?.fЬ 3 '/Jlf
1
~y.L:'. ~1'71.?r.:<x ... .. .;и.'· · .~й.e;№.~~r.. . A.y.7~"'- . d'.q ..<E.·./:,6;' ./
ДЬКЛАР11РАМ. ЧЕ:
Предоставям за безвъзмездно ползва11е услуги щвършвани с личен труд нn

nп ГЕРБ
(nоJ111т11~1еска партия/ коащщ11я от nартн11/ 11111щ11ан1вен ком11 гет)
във връзка с nреднзбор11ата кам11аш1я за 11зборите за 11ародн11 nрсдст:)в11тсю1 на

за срок 01 g~. P.X.. „201..\r. до .?..С „~Р.„20141.

05 окто,1врн 20 l 4r.
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f

/кратко от1саю1е на 1eli1iocrra/

Извест11а мв е наказателната

01 гооорност 110

чл.

313

V

от Наказатетшя кодекс за деклариране

щ1 ~1сuерн11 обстоятелства.

Дата /.?!-. q.r.:......20 l 4r.

Деюшрацията се подава от всяко физическо юще
безвъЗ.\lt!Здпо ус;1у,"'и. и 1иърutв(щ11 с wче11 труд.

-

бЪ//с'ЩХ:ки граждатm. предостовш10

Приложение

по чл.

169, ал. 3, вьв

Лод11исан11ятtата) ....CJ..\ ..:.t,

Nu 4

ДЕ КЛ АРАЦИЯ
връзка с чл. 171,а.а 2.т . 7 от Изборния кодекс
„ •••

J.~.#..Q..{f··~.r::.f. .. .. ./3..e.'.t!.!..-..Н.C:J..6„,

(собствено, бащи1tЬ. фам111110 и:-.1с)

r:rн ~~{!2.~f.?.:е~11чна карта № Q..~О.(f..(.~?..911здаде11 на .fl./)S..l.f!..~t'?,т ... М.В.Р.„ .. с~,р,,,, 51...,

~~~~~~.~,-~~!.·-'f.н.~.~ ......... /J.o..seJ.f. .........1-qд.:..!...;n.l!Н..c.к.~....... ~.~~-····„ ..Ji~f{... адрес
ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ :
Предоставя„, за безвъзмездно 11олзване услуr11 11звършва11и с .1ичсн труд на
llП ГЕРБ
(110J1~1тнческа 11ар111я/ коалнц11я от пзрп111/ 11н1щ1щrивен ком11тет)

във връзка с пред11збор11 а1а к~1м11а11ия 3i3 11.3бор1пе за народн)1J1~
Суавите;1и на

за срок от ,((!. . .. .. 20141-. до

„

..

05 октомвр11 2014r.

?..:... „ .. „20141·.

_(' Vt с. "'1 (.л. к Сл.
......................•................••..................•.....•..........•..•
/кратко оnиса~ше на дейността/

И ·~оесп1а м11 е наказателната отгоuорност

110

чл .

31 З

от Наказзтс11н11я кодекс за дектзрftране

на неверни обстоятелства

Дата

.:fcJ.... Q.~ .... 2014r.
Декларатор:

„„„.~ .t.. . ..„..

(110Д:i:~· „I·"
Деклщюци.ята се подава от всяка физическо тще
безqьзмезд110 услуг11.изиършва11и с 'lиче11 труд.

- бъшаrхжи граждатт. 11редостав~ию

