
№ ЕГН Постоянен адрес 

Дата на 
договора/ 

акта за 
дарение

Вид на 
дарението 
(парично/ 

непарично)

Цел на 
дарението 

(без 
условие/ 

под 
условие)

Размер 
на 

дарениет
о в лева  

(за 
парични 
дарения)

Стойност на 
дарението    

в лева 
(за 

непарични 
дарения)

1 3 4 5 6 7 8 9

1 6.1.2021 Парично Без условно 100,00

2 22.1.2021 Парично Без условно 100,00

3 17.2.2021 Парично Без условно 50,00

4 4.3.2021 Парично Без условно 444,00

5 8.3.2021 Парично Без условно 100,00

6 8.3.2021 Парично Без условно 450,00

7 18.3.2021 Парично Без условно 50,00

8 16.4.2021 Парично Без условно 2000,00

9 31.5.2021 Парично Без условно 438,53

10 1.6.2021 Парично Без условно 2000,00

11 8.6.2021 Парично Без условно 4000,00

12 25.6.2021 Парично Без условно 450,00

13 7.10.2021 Парично Без условно 9950,00

14 19.10.2021 Парично Без условно 400,00

15 2.1.2021 Парично Без условно 18000,00

16 2.11.2021 Парично Без условно 7502,00

17 3.11.2021 Парично Без условно 9880,00

18 3.11.2021 Парично Без условно 9880,00

19 10.11.2021 Парично Без условно 9500,00

20 12.11.2021 Парично Без условно 25,00

21 12.11.2021 Парично Без условно 5500,00

22 17.11.2021 Парично Без условно 9500,00

23 17.11.2021 Парично Без условно 9500,00
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Адрес на 
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Декларация

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

Политическа партия ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ " ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ"

(пълно наименование на политическата партия)

БУЛСТАТ 175640588

Седалище и адрес на 
управление

гр.София
гр. София, бул. Сливница 257, ет. 3

Долуподписаният Владислав Панчев Панев / Борислав Сандов
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия, съгласно 

последно решение на Софийски градски съд за регистрация на партията)

Постоянен адрес

ЕГН

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2021 г.,

представляваната от мен политическа партия е получила дарения от:

I. Физически лица

Дарител                     
(име, презиме, фамилия)

2

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ МИЛЕВ

ИВАЙЛО ПЕТРОВ НЕДЯЛКОВ

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ МИЛЕВ

МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА 

ДЕТЕЛИН КОЛЕВ КОЙЧЕВ

ЦАНКО РУМЕНОВ АРАБАДЖИЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТРАХИЛОВ 
НАЙДЕНОВ 

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛОВ

ЦАНКО РУМЕНОВ АРАБАДЖИЕВ

МАРИЯ ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА 

АНА МАРИ ВИЛАМОВСКА

ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ХРИСТО ЖОРОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ ДИМИТРОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВ 
ГРЪНЧАРОВ

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА 
ШИШЕДЖИЕВА

2
Няма

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

Дата :16.03.2021 Декларатор:

ХРИСТОФОР ГЕОРГИЕВ 
ГРЪНЧАРОВ

КАЛОЯН ИЛИЕВ ИЛИЕВ 

СТЕФАН СТОЯНОВ ЛАМБРЕВ

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ТОТЕВ 

МАРИЕТА ТОШКОВА ГЕТОВСКА 

II. Юридически лица и/или еднолични търговци 

Юридическо лица/ЕТ        
(наименование)

1



*1

*2

*3

*4

*5

*6
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условие/ 

под 
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№ ЕИК
Адрес на 

управление

Дата на 
договора/    

акта за 
дарение

Вид на 
дарението 
(парично/ 

непарично)

Цел на 
дарението 
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условие/ 
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условие)

Размер на 
дарението 

в лева      
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парични 
дарения)
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на 

дарението 
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непаричн

и 
дарения)

1 3 4 5 6 7 8 9

Дата :*7 Декларатор: *8

А.
*1
*2
*3
*4

*5
*6
*7
*8

Б.
I. Физически лица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

II. Юридически лица/ЕТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

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. Непаричните дарения се оценяват по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за 
счетоводството (чл. 23, ал. 5 от Закона за политическите партии).

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. Непаричните дарения се оценяват по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за 
счетоводството (чл. 23, ал. 5 от Закона за политическите партии).

В колона 1 се попълва поредността на дарителите.
В колона 2 се попълва наименованието на ЮЛ/ЕТ, направило дарението.
В колона 3 се попълва единният идентификационен код на ЮЛ/ЕТ,  направило дарението.
В колона 4 се попълва адрес на управление на ЮЛ/ЕТ, направило дарението.
В колона 5 се попълва датата на договора за дарение или датата на акта за направеното дарение.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларация

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

Политическа партия
(пълно наименование на политическата партия)

БУЛСТАТ

Седалище и адрес на управление

Долуподписаният
(собствено, бащино и фамилно име на лицето, представляващо политическата партия съгласно последно 

решение на Софийски градски съд за регистрация на партията)

Постоянен адрес

ЕГН

в качеството си на представляващ политическата партия декларирам, че за 2021 г.,

представляваната от мен политическа партия е получила дарения от:

I. Физически лица

Дарител                          
(име, презиме, фамилия)

2

II. Юридически лица и/или еднолични търговци

Юридическо лица/ЕТ             
(наименование)

2

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.

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.

Попълване на таблиците

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,  направило дарението.
В колона 4 се попълва постоянният адрес на физическото лице, направило дарението.

1


