
от политическа партия

БУЛСТАТ

Долуподписаният

постоянен адрес

ЕГН

(пълно наименование на политическата партия)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

707470

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

Ахмед Демир Доган

със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" № 45 А

Декларация

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

1

ЕГН

№ ЕГН/        
БУЛСТАТ

Постоянен адрес / 
седалище и адрес 
на управление

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

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2008 г.

І. Физически лица

2

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

Дарител                                  
(име, презиме, фамилия/ Едноличен 

търговец - наименование)

1



об
щ
ес
тв
ен
а 

по
лз
а

ча
ст
на

 п
ол
за

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цел на 
дарението 

(без условие/ 
под условие)

Размер на 
дарението      

(за парични 
дарения)

Стойност на 
дарението     

(за 
непарични 
дарения)

Дейност

№
Дарител                        

(пълно наименование на          
юридическото лице)

ІІІ. Юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или 
контролните органи на политическата партия, техни деца или съпрузи

ІІ. Юридически лица

БУЛСТАТ Седалище и адрес 
на управление

Дата на 
договора/     

акта за дарение

Вид на 
дарението 
(парично/ 
непарично)

Стойност наДейност

2

об
щ
ес
тв
ен
а 

по
лз
а

ча
ст
на

 
по
лз
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

дата : Декларатор:

№
Дарител                        

(пълно наименование на          
юридическото лице)

БУЛСТАТ

Размер на 
дарението      

(за парични 
дарения)

Стойност на 
дарението     

(за 
непарични 
дарения)

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

Седалище и адрес 
на управление

Дата на 
договора/     

акта за дарение

Вид на 
дарението 
(парично/ 
непарично)

Цел на 
дарението 

(без условие/ 
под условие)

Дейност

2


