
от политическа партия

БУЛСТАТ

със седалище и адрес на управление

Долуподписаният

постоянен адрес

ЕГН

№ Дарител
(име, презиме, фамилия) ЕГН Постоянен адрес

Дата на
договора/     акта

за дарение

Вид на
дарението
(парично/

непарично)

Цел на
дарението (без
условие/ под

условие)

Размер на
дарението

(за парични
дарения)

Стойност на
дарението

(за непарични
дарения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6

Декларация

по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ
(пълно наименование на политическата партия)

176129116

ГР.СОФИЯ,БУЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД,№ 63,ЗАВОД ЕЛЕКТРОНИКА,СГРАДА
2,ЕТ.3

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на

Софийски градски съд за регистрация на партията)

**********

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2015 г.

представляваната от мен политическа партия НЕ Е  получила дарения



7
8
9

дата : 26.03.2016 г Декларатор:

В. Симеонов

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.



от политическа партия *1

БУЛСТАТ *2

*3

Долуподписаният *4

постоянен адрес *5

ЕГН *6

№ ЕГН Постоянен адрес
Дата на

договора/     акта
за дарение

Вид на
дарението
(парично/

непарично)

Цел на
дарението (без
условие/ под

условие)

Размер на
дарението

(за парични
дарения)

Стойност на
дарението

(за непарични
дарения)

1 3 4 5 6 7 8 9

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларация

по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

(пълно наименование на политическата партия)

със седалище и адрес на управление

(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно решение на Софийски
градски съд за регистрация на партията)

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2013 г.

представляваната от мен политическа партия е получила дарения от следните лица:

Дарител
(име, презиме, фамилия)

2



дата : *7 Декларатор: *8

А.
*1
*2
*3

*4

*5
*6
*7
*8

Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по Наказателния кодекс.

Обща информация.
Попълва се пълното наименование на политическата партия по последна съдебна регистрация.
Попълва се кода по регистър БУСТАТ на политическата партия.
Попълва се седалището по съдебна регистрация и адреса на управление на политическата партия.
Попълва се собственото, бащиното и фамилното име на лицето, деклариращо обстоятелствата и представляващо политическата партия съгласно
последното решение на Софийски градски съд за регистрация на политическата партия.
Попълва се постоянния адрес на лицето, деклариращо обстоятелствата.
Попълва се ЕГН на лицето, деклариращо обстоятелствата.
При "дата" се вписва датата на попълване на декларацията.
При "Декларатор" се полага подпис от лицето, декларирало обстоятелствата.

Попълване на таблицата.
В колона 1 се попълва поредността на дарителите.
В колона 2 се попълва име, презиме и фамилия на физическото лице, направило дарението.
В колона 3 се попълва единният граждански номер на физическото лице,  направил дарението.
В колона 4 се попълва постоянният адрес на физическото лице, направило дарението.
В колона 5 се попълва датата на договора за дарение или датата на акта за направеното дарение.
В колона 6 се попълва с думи вида на дарението -парично или непарично.
В колона 7 се попълва с думи целта на направеното дарение - без условие или под условие, като се отбелязва какво е условието, когато има такова.
В колона 8 се попълва размерът на дарението в лева, когато то е парично.
В колона 9 се попълва стойността на направеното непарично дарение в лева. Във връзка с изискването на чл. 23, ал. 5 от ЗПП, непаричните дарения се
оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.


