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(наименование на партията/коалицията/местната коалиция/инициативния комитет)

за публикуване в Eдинния регистър по Изборния кодекс на Сметната палата
Информация по чл.171, ал.2, т.5 от Изборния кодексза имената на дарителите, видa на дарението, целта, размерa/стойността на направените дарения за финансиране на
предизборната кампания на
  N:
Дарител(име, презиме, фамилия)
ЕГН
Постоянен адрес
Дата на акта за дарение
Вид на дарението (парично/ непарично)
Цел на дарението
Размер на дарението
в лева
(за парични дарения)
Стойност на дарението
в лева
(за непарични дарения)
Подадена декларация за произход на дарените средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Представляващ политическата партия/  Представляващ  коалицията/
Представляващ местната коалиция/
Представляващ инициативния комитет:
(име, фамилия, подпис)
(име, фамилия, подпис на лице или лица по чл.164, ал. 1 от Изборния кодекс)
Adobe Systems Incorporated
Adobe LiveCycle Designer Sample
Purchase Order
	txtParticipantName: ПП "БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА"
	Button3: 
	txtEname: за изборите за Народни представители на 5 октомври 2014 г.
	Button4: 
	PrintButton1: 
	Добавя нов ред: 
	Премахва текущия ред: 
	txtId: 15
	txtName: ИВАН БИСЕРОВ ИЛИЕВ
	txtEgn: 
	txtAddress: 
	txtDateDonation: 2014-09-29
	txtItemDonationId: Непарично
	txtDescription: За целите на предизборната кампания
	txtMoneyDonation: 9800.00000000
	txtNoMoneyDonation: 700.00000000
	cbHasDeclaration: 1
	TextField2: Михаил Иванов Младенов
	DateTimeField1: 2014-11-04
	txtSignature: CW-3396-2005
	txtVer: D-25052014
	Име на лицето изготвило справката: Катя Алексиева Николова
	txtResult: 



