
1. Правилниците и програмните документи на ПП ДСБ може да намерите на този линк: http://dsb.bg/bg/blogs/category/12 

Желая да бъда приет/а за: 

 Член (участва във формирането на политически решения, може да избира и да бъде избиран в 

ръководни органи в партията, както и да бъде кандидат на местни, парламентарни, президентски или 

европейски избори, плаща месечен членски внос) 

 Симпатизант (участва във формирането на политически решения, може да избира и да бъде 

избиран за кандидат на местни, парламентарни, президентски или европейски избори) 

Лични данни: 

Име Презиме Фамилия 

ЕГН Тел. Имейл 

Образование Специалност Месторабота Длъжност 

Пост. адрес: гр./с. община/район ул./ж. к. 

№/блок. вх. ет. ап. 

 Постоянният ми адрес е и текущ 

Текущ адрес: гр./с. община/район ул./ж. к. 

№/блок. вх. ет. ап. 

Регистрацията в общинска/районна организация или териториален клуб е по постоянен адрес. В 

случай, че имате предпочитания за друга организация, моля, посочете я тук:.......................................... 

Декларирам че: 

- Съм запознат/а с Устава, действащите правилници и програмните документи на партия 

„Демократи за силна България.1 

- Имам избирателни права. 

- Не членувам в друга партия. 

- Не съм бил/а служител или сътрудник на Държавна сигурност. 

- Позволявам на партия „Демократи за силна България“ да администрира данните ми 

предоставени в този формуляр. 

Дата: Подпис: 

Вх. № Дата 

Попълва се служебно (ЛРН) 

http://dsb.bg/bg/blogs/category/12


Към ДСБ действат и тематични клубове. В случай, че желаете да бъдете член на някой от 

тях, моля, посочете го: 

 Национален клуб на жените към ДСБ 

Национален клуб на Жените  работи за по-пълноценно и ефективно използване на потенциала и талантите на жените в политическия 

и обществен живот на страната и да подпомага каузите и политиките на ДСБ. Акцентите в дейността на клуба са борбата срещу 

стереотипите по отношение на пола, насърчаване на равенството, както и увеличаването на политическото доверие към жените-

политици. Една от основните цели на клуба  е даде възможност за разгръщане на потенциала и обединяване на усилията на всички 

заинтересовани, дясномислещи жени, готови да споделят своя професионален опит, умения и личностни качества в изработването 

на политики, касаещи цялото българско общество. Структурирането на клуба ще даде възможност за приобщаване и мотивиране на 

активни жени, както и за тяхната подготовка за участие в избори и заемане на отговорни позиции на централно и местно ниво. 

Клубът провежда активна международна дейност чрез сътрудничество с организации от Европа и си партнира с неправителствени 

организации, сдружения със сродна дейност, публични личности и граждани. (Повече информация за програмните документи и 

правилниците на клуба може да намерите на следния линк: http://dsb.bg/bg/blogs/category/70) 

 Национален клуб „България на регионите“ към ДСБ 

България на Регионите се занимава с развитието на Регионите в Републиката, считайки че това е възможно да се случи чрез 

провеждане на децентрализация в страната. България на Регионите отстоява тезата, че централизацията е враг на 

икономическото развитие, а единственият успешен път за проспериращи общини в страната е европейският модел на развитие. 

Моделът на Европа за развитие на общините гласи, че проблемите на хората се решават на място, през местните общности и близо 

до хората. „Власт близо до хората" не е популизъм или просто политически слоган, а олицетворение на децентрализацията и на това, 

че проблемите на регионите се решават там, където са възникнали. Не през централната власт, както в момента са устроени 

процесите в България. (Повече информация за програмните документи и правилниците на клуба може да намерите на следния линк: 

http://dsb.bg/bg/blogs/category/70) 

 Друг:………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Декларирам, че съм запознат с програмните документи и правилниците на клуба/клубовете, в които 

кандидатствам за членство. 

 

Дата:         Подпис: 
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