ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
СМЕТНАТА ПАЛАТА
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
В качеството на представляващ
Коалиция "ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)"
и в изпълнение на изискванията на чл.171 от Изборния кодекс Ви изпращам информация по чл.171, ал.2 от Изборния
кодекс, постъпила към дата 23.5.2019 г. 13:19:22 ч.за включване в ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
на Сметната палата. Информацията е въведена по електронен път за публикуване в Регистъра
Прилагам издадената разписка с въведените данни

Сметна палата на Република България
София 1000,ул.Екзарх Йосиф 37
ЕДИНЕН РЕГИСТЪР ПО ИЗБОРНИЯ КОДЕКС

РАЗПИСКА ЗА ЕЛЕКТРОННО ВЪВЕДЕНИ ДАННИ
за: Коалиция "ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА)",участник в Избори за членове на
Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Разписка N: 0002322/23.5.2019 г. 13:19:22 ч.
Издадена на: Катя Господинова Порязова
Забележки:
Състояние: Приети данни
Общ брой въведени записи за получени дарения за финансиране на предизборната кампания: 0 бр.
Общ брой въведени записи за физически лица предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания: 1
бр.
Общ брой въведени записи за получени декларации от кандидатите и/или за членовете на инициативния комитет за произхода
на предоставените от тях средства за финансиране на предизборната кампания: 0 бр.
Общ брой въведени записи за социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с
обществеността,услугите на които са ползвани.: 0 бр.
Опис на данните към Разписка N: 0002322/23.5.2019 г. 13:19:22 ч.
Опис на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания,декларации за
собственост на безвъзмездно предоставени вещи
Трите имена

ДОБРОСЛАВ ИВАНОВ
ИВАНОВ

Егн

Адрес

Вид

6703256780 гр.Сливен ,БУЛ.СТЕФАН Движима вещ
СТАМБОЛОВ 1 ВХ.А
ЕТ.2 АП.6

Цел

Срок за
ползване

ЛЕК АВТОМОБИЛ
МАЗДА СН 7551 АС

Прилагам на хартиен носител декларациите, сканирани копия на които са въведени по електронен път за публикуване в
Регистъра с Разписка N:0002322/23.5.2019 г. 13:19:22 ч.
1.Декларации по чл.169, ал. 1 от Изборния кодекс-...........броя.
2.Декларации по чл.169, ал. 2 от Изборния кодекс-...........броя.
3.Декларации по чл.169, ал. 3 от Изборния кодекс-...........броя.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ
(....................................................................................................................................................)
(трите имена на представляващия партията/коалицията/инициативния комитет в изборите)

1

0

