ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 169, ал. 2 от Изборния кодекс
Подписаният

Светлозар Стоянов Златев

(собствено, бащино, фамилно име)

кандидат

□ член на инициативен комитет

�

на ПП „Движение 21"
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
средствата, с които съм финансирал(а) кампанията на
ПП „Движение 21"

(политическа партия/ коалиция от партии/ местна коалиция от партии/ инициативен комитет)

Паричната сума
(парична сума, вид на непаричното дарение)

в размер на 8000,- лв. са със следния произход:
Лични спестявания

Известна ми е наказателната отговорност по чл.
неверни обстоятелства.
20/05/2019 г.

Декларатор

Декларацията се подава от всеки кандидат или член на и
размер на средствата, с които е финансирал кампанията на полити_______,,,
местна коалиция от партии/ инициативен комитет, надхвърля ра 1
заплата.

лична карта или паспорт, а за граждани на държава - членка на Европейския съюз и удостовере
пребиваване
1

110

ДЕI\ЛЛРАЦИЯ

ЧJI.

169. t\JI. 1

()Т

И·1бор111н1 ICOДCJ(C

��j\/�.�·�·�·· ··· J··.'?.�.�.�........ . ... ... .. . . .. ..,

Подn11сан11ят(t1'rt1) .. :=т;Y-�.7�� ..
(со.ееr11с1ю, G111ли1ю, фамш11ю име)
1

. . . .,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
ш111р:1nс1юто от мс11 дарсю1с на:
ПП „Дsижение 21"
(политическа партия/ за коалиция и местна коалиция от партии - г1артията, определена по чл. 164,
ал. 2 от Изборния кодекс/ за инициативен комитет - лицето, определено по чл. 164, ал. 1 от Изборния
кодекс)

t

представляващо

.
.......��....� ........................................................
.................................... �.�.��
(паричн�1 средс1\6�ични средства2)
j

S>O

z_
лв. е със следния произход:
в размер на ......................! ...........

.. . . . <"Х

Ъ(L,, "'::<." 'Н:<е.•,с, �"""' '::'С .

.. .

. ..

···············...·.······ ................................................................................................................................
Предоставеното дарение е във връзка с предизборната камnан�1я за юборите за общински
съветници и за кметове на 27 октомври 2019 r.
Известна ми е наказателната отrовор�юст по чл. 31 З от Наказателния ко кс за деклариране на
неверни обстоятелства.

Декларацишпа се подава пред 1101111т11•1еската пар111ш1/ :ю кowtlll/llЯ 11 ,11ес11111а ко 111ц11Я от napmzm - пред
партията, 011реде11е11а по ч11. 164, ад. 2 от Избор111111 кодекс/ ю 1111т111mт1ве11 ко,1щтеп1/1'1ред тщето, определепо по
/
чл. 164, ШI. / 0111 ИзборmtЛ кодекс, в пол:ю 11а ко,1то/което се прави дс1ре1111ето.
Декларщ111ята се подава от осmш фш11•11.1ско щще, ко?аmо ибщш 1111 размr,!/) 11(1 дарепието '-'Ъ.\t naл11mu•н:t·,,:a
nартш1/кош111ц1111 от 11арт1111/11111щ1ш1111ше11 кш11111111т1. 1юд.1;т,рш1 рш.л1е1ю ш1 ед11а л1111111мш11ш рабит11а зшиата.

'лич11а карта иJtи паспорт, а за r·ражда11и 1н1 държаоа - ,1ле11ка tta Евроnеnскня съюз н удосто11ерен11е за
лребивавще
2
За непаричн11 средства се nосочоо тех111-н11н�д - сто1<11, ycJJyri1, рск;щм11н мnтер11мн н др.

ДЕКЛАРАЦИЯ

·

по чл. 169, ал. 2 or Изборн11я кодекс

f�. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Подп11саннят(ата) ........��.....�.�.....
(собствено, бащино, фам111шо нме)
..

в качеството м11 на

�ка1 шндат

О чJ1е11 на 111шщштивен ко�штет
т1 ПП ,Д 1111же1111е 21"
(110!111-r11ческа нарт ия/ коалиция от партии/ мест�а коат щия от нарпш/ 11шщ1шт11вен комитет)
ДЕКJJАJ> ИРАМ, ЧЕ:
средствата, С KOIIТO съм фu11a11c11p11J1

IOIMll>IНIIЯТ'd на

1 Ш „Дв11:кение 21"
(1 1 0J1Jпическа партия/ коалиция от парт1 н1/ местна коал1 щ11я от партии/ нf1 1 щ11ап10ен комитет)
ПредСТЗ6ЛЯ!<ЗЩ11 ..••••

'r!JЧJ.�.��
...lli.6.�...................................................................
(
)
11ар11•11111 средства/11 епар11чни средства2

Z.�.0..,.t11?...,. ... .. лв. са със следния nроиз,ход:

в размер 11а .........

................�.�.........�..................................................................................................
...................................···························:··························· .............................................................
И1вестна ,111 е наказате11ната о-1 1'оuор1юст по ч11. 31 З от l lака1атслни11. кодекс за декларftране на
не8Срн11 обстоятеж1·uа.

Декларатор: ...

с

Деютрацията се подава от всею1 кандидат или член на и , Jtютивен кQ.wum(!m, к.и(,�а,110 общият
раз.,1,,1ер на средствата, с лошпо е фи.нансира.r, кCLн
• m11 mJlma па пол1"пическа партия/ кQ<-'l.JШLflШ от nupmuul
.\tec:mu<i кошнщия от партии/ и11и1рюпшвен ко.шипет, падхвърля раз.,нера на една .1�tuнимшша rюботпа
запдата.

1 ;н,чна кар1·а и1111 11ас11ор1·, а 'Ja граждан11 на държаRа - членка 11а Еuро11ейскftя съю:1 fl удостоверение за
npeб,1Gaua 1 1e
'За непар11ч1н1 средства се 1ю<:Очва технf1я вид - сто1:11, услуrи, рекламни матерftал11 и др.

ДЕКЛАРАЦИЯ

110 чл. 169, ап. 2 01 Изборн11я кодекс

��·�· ·· · ·J.w..·�· · · i·�·· · ·· · · · · ·· ·· · · ··· · · · · · · · ·· ·· · · · ·•

tfод11ис,111ият(ата) ......

...
в качеството

l't.·11, 1

..

н�
�КЗН}11ЩЗТ

□ член на нн11u11ат11вен комитет

на ПП ,,Движен11е 21"
(пол11тичес1<а партия/ коащщня от ш,рт1111/ местна коа,�нц11я от партш1/ нн1щиатиос11 комите- 1·)
ДЕКЛАРИРАМ, '(Е:
с1iеnстш1·111, с които съм фннаис11рал кампащ1ята 11а
ПП .,Дв11«е1111е 21"
(поп11п1ческа партия/ коат11111я от парl'ии/ ме<,-тна коапнцня от партии/ инIщиэпI0сI1 комюе-,·)
nредставляващ11 ..........
в размер на .............

\«!!IФ��·····�,&.�:½,�...................:............................

(r;j}(J_,.f.Y.. . .

(пар„чни срсдс·,·tJа/11е11арични средства')

ло. са с�с с11ед11ня 11rо11Зход:

...............�.%.......}.�....................................................................................................
. ,........... ,... ,,,., ....,................................................ ························· r············ .. ···· .. ,..., .•....•..................

Известна ми е нака.1ателната отговорност по ч,,. 3 J 3 от Наказателн11я кодекс ,а деклариране на
неверн11 обстоя.телстеа.

;J.е:-лар!!тор: ...

Декларацията се подава om всеки кандидат u;tu член на uлtrцuamu8eн кп„нитет. 1-:Qc?tш10 общият
рц'Jмер 1щ средствата, с които 1:! финансирш1 ка1'mа1шf1та иа nо;нтmческа партия/ кoa.ttutfllfl от пиртии/
лнtстис1 k·(юл1щия от партии/ итщuатuвен 1Фми.11и?т, иадх.()ърля Ра1мера на една .нин101ал11а 1ю6оттщ
зm°Jлата.
1 ЛltЧНа карта HIIИ ,оас,юр1·, а за граждани на държава - членка IIЭ Европейския съюз И удостоверение ,а
пребивзвзнс
'За непаричн11 средства се ,юсuчuа техния вид - стоки, услуги, рсклам11и материали 11 др.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 169, ал. 2 01 Изборния кодекс

x½,��······��,?J.Ф.A:.............................................................,

По�nнсаният(ата) .....��. �.Wr ......
(собствеыо, башино, фамилно име)

в качеството м 11 на
e:g, ка11д�1дат

□ чле11 1-13 1,1н11ннэтиRсн комитет

на П П ,Дв11жен11е 21"
(политическа nарт11я/ кшшщня от партии/ мес·, ·на коа,,нция от napтitн/ инин11зт11вен ком,пет)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧУ.:
средсп,ата, с ко11то съм ф11нзнс11рал 1<.-ампатшта на
ПП ,Движение 21"
(пош1ти•1еска партшv' к<N1J111ц1,,я от 11эртю1/ местна коал1щ11я от парт,н,1 ин1щf1атf1вен кощпет)

rd:¼.�.......................................................

представляващ11 ...........�.\6:.V½��. 1½.......
(riapf1ч1ш срсдства!непарнчни срсдства2)
в ра:�мер на ...............�.@.cr.>.... лв. са със следния произход:

.i;.;...; ........................................................................................•.....
�kl(Щ, ,-,11.
�.�::.\
.........................................

И-зоест11а ми с наказателната отговорност по чл. 313 от .Наказателн11я кодекс •3а де1v1ариране на
неАернн обстоятелства.

Декларатор: ...

..

Декларацията се подава от всеки каидllдит ll./tu ч;1е11 иа ш,иц1ютиФ:11 1(().,щтет, 1'Q?.ШltQ общият

размер 110 cpeдcmflama. с 1.011.1110 е ф1111анс11рал ксшпатmта 1ю политическа щ,рmш// коашщ,,я 011111арти11/
местна коа.г11щ11.Я от napmi,ul 11ниц11аmи<1ен колштет. надхв1,рля ра.шера на една .ш11111мш111а работна
заплйта.
1 лична карта 1111ft 11ас1юрт, а за rражда11" 11а дър-,ка&а. членка на ЕАроnейскня C'h!01 11 удостоверенr,е за
пребиваване
2 За непарични средL-тва се носочоа техш,я 011д - стоки, уСJ1уги, реклащщ ма:,-ср11али 11 др.

одписаният а
....J
... .. ,
П
( m) � �

по
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�/!!..Н. .
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ДЕКЛАРАЦИЯ

169, ал. 2 от Изборния кодекс

tlf�;��;;f f�:�::-s-t!·;·���)· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ,
6

Y
в качеството ми на кандидат на ПП „Движение 21"

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
средствата, с които съм финансирал кампанията на

ПП „Движение 21"
(политическа партия/ коалиция от партии/ местна коалиция от партии/ инициативен комитет)

представляващи .....

11:--..�f."!:t:..l?..tf.µ_.... [f..�/.�'§.�.............................................................

./GГо.-=

(парични средства/непарични средства2 )

в р азмер на ................. ................. лв. са със следния произ ход .

.. oт.....JCl ff/lCZ.ГU ...................................................................................................................
Известна ми е наказатешшта отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни обстоятелства.

Де кларацията се подава от всеки кандидат w,u член на инициативен комитет, когато общи ят
размер на средствата, с които е финансир шt ка мпанията на политическа партия/ кош�иция от партии/
местна коал иция от партии/ ини циативен комитет, 11адхвърля размера на една минимш�на работна
заплата.

лична карта или паспорт, а за граждани на държава - членка на Европейския съюз и удостоверение за
пребиваване
2
За непарични средства се посочва техния вид - стоки, услуги, рекламни материали и др.
1

