
Декларация за членство 

 
Подписаният(ата) (три имена) ............................................................................................................ 

ЕГН ................................................, постоянен адрес: гр. .................................................................. 

улица/№/вх./бл. .................................................................................................................................... 

тел: ................................................, e-mail: .......................................................................................... 

С настоящото заявление изразявам личната си воля да членувам в политическа партия 
„Продължаваме промяната“, като декларирам следното: 

1.  Притежавам българско гражданство. 

2. Имам избирателни права съгласно българското законодателство – имам навършени 18 години, 
не съм поставен под запрещение и не изтърпявам наказание „лишаване от свобода“. 

3. Запознат/та съм с Устава на партията и се ангажирам да спазвам Устава, решенията и 
вътрешните документи на органите на партията. 

4.  Не съм член на друга политическа партия. 

5. Не съм военнослужещ, служител в областта на вътрешната сигурност и обществен ред, 
следовател, прокурор или съдия, служител в дипломатическата служба, или друго лице, за което със 
специален закон му е забранено членство в политическа партия. 

6.  Не съществуват други законни пречки (забрани) за членството ми в партията. 

7. Не съм бил/а щатен служител към службите на Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия. 

8.  Не съм бил/а нещатен служител към службите на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия. 

9.  Не съм бил/а секретен сътрудник към службите на Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия. 

10. Ще изпълнявам задълженията си и своевременно ще заплащам дължимия членски внос.  

11. С действията си ще се старая да подпомагам постигането на целите на партията, както и че 
няма да предприемам действия, уронващи нейния авторитет или накърняващи правата на останалите ѝ 
членове. 

12. Съгласявам се да предоставя допълнителни документи и информация при необходимост за 
нуждите на извършване на подбор при вътрешнопартийни, общински, национални и европейски избори. 

 

Съгласен/на съм за целите на членственото правоотношение и осъществяване на 

функциите си, партията да обработва личните ми данни при спазване на изискванията на 

Общия регламент за защита на личните данни. 

Като подписвам това заявление, потвърждавам, че данните ми са предоставени 

доброволно на партията и информацията е вярна и пълна. Задължавам се при промяна в 

данните си да информирам партията своевременно. За информация и съдействие: 

gdpr@promeni.bg. 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 НК. 

 

 

Дата: ..................... г.                                                                       Подпис: ................................. 

mailto:gdpr@promeni.bg


Декларация за членски внос 

 
Подписаният(ата) (три имена) ............................................................................................................ 

ЕГН ................................................, постоянен адрес: гр. .................................................. ................ 

улица/№/вх./бл. .................................................................................................................................... 

тел: ................................................, e-mail: .......................................................................................... 

 

С настоящото заявление изразявам личната си воля да заплащам членски внос на ПП 
“Продължаваме Промяната” в следния размер: 

▢ 1 лв. месечно 

▢ 10 лв. месечно 

▢ 25 лв. месечно 

▢ 55 лв. месечно 

 

Съгласен/на съм за целите на членственото правоотношение и осъществяване на 

функциите си, партията да обработва личните ми данни при спазване на изискванията на 

Общия регламент за защита на личните данни. 

 

Като подписвам това заявление, потвърждавам, че данните ми са предоставени 

доброволно на партията и информацията е вярна и пълна. Задължавам се при промяна в 

данните си да информирам партията своевременно. За информация и съдействие: 

gdpr@promeni.bg. 

 

 

 

 

Дата: ..................... г.                                                                       Подпис: ................................. 
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