ДО ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАТОР НА
ОБЛАСТ____________________________
КЪМ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА
ТАКЪВ НАРОД“
ЧРЕЗ ОБЩИНСКИЯ КООРДИНАТОР
НА ОБЩИНА _______________________
КЪМ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА
ТАКЪВ НАРОД“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
на основание чл. 9 от Устава на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Долуподписаният/ата:
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:

Настоящ адрес:
Тел.

Имейл адрес:

С настоящото Заявление изрично заявявам личната си воля и
желание за членство в ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ
НАРОД“
 Запознат/а съм и приемам актуалния към датата на подписване
на настоящото Заявление Устав на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“;
 Запознат/а съм и приемам правилниците и програмните
документи на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
office@pp-itn.bg

Телефон: 0876 74 71 22

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
-

Образование: средно/средно-специално/висше

-

Месторабота и длъжност:
_________________________________________________________________

-

Членства в неправителствени организации: ДА/НЕ
_________________________________________________________________

-

Предходни членства в политически партии и граждански движения: ДА/НЕ
_________________________________________________________________
Участие, в качеството на кандидат на президентски избори,
парламентарни избори, избори за местна власт и избори за Европейски
парламент – ДА/НЕ:
_________________________________________________________________

-

Друга информация, по преценка на Заявителя:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

* Давам изричното си съгласие, предоставените с настоящото Заявление лични данни да
бъдат обработвани и администрирани от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, съгласно Закона
за защита на лични данни и Регламент (ЕС) 2016/679;
* Съгласен съм да получавам всякаква информация, свързана с ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
по електронен път по заявения от мен имейл адрес – ДА/НЕ
Прилагам:
1. Автобиография със снимка;
2. Декларация по образец;
Дата: __.__.20__ г.

Декларатор/Заявител: _________________


(име презиме и фамилия)

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
office@pp-itn.bg

Телефон: 0876 74 71 22

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО
На основание чл. 9 от Устава на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Долуподписаният/ата:
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН:

С подписване на настоящата Декларация,
изрично ДЕКЛАРИРАМ:
1. Гражданин съм на Република България;
2. Имам навършени 18 години към датата на подписване на настоящия документ;
3. Не изтърпявам наказание лишаване от свобода въз основа на влязла в сила присъда;
4. Не съм бил осъждан за престъпление от общ характер;
5. Не съм поставен под запрещение;
6. Не членувам в друга политическа партия;
7. Не съм военнослужещ;
8. Не съм служител в областта на вътрешната сигурност и обществения ред;
9. Не съм следовател, прокурор или съдия;
10. Не съм служител в дипломатическа служба;
11. Не съм лице, на което със специален закон е забранено членство в политическа
партия;
12. Прочел съм, запознат съм и приемам Устава на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“;
13. Не съм регистриран симпатизант на друга политическа партия;
14. Давам изричното си съгласие, предоставените с настоящата Декларация лични
данни да бъдат обработвани и администрирани от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за
целите на партията, съгласно Закона за защита на лични данни и Регламент (ЕС)
2016/679;
Дата: __.__.20__
Общ.координатор:

Декларатор:
Обл.координатор:

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
office@pp-itn.bg

Телефон: 0876 74 71 22

