
1 "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 397 е:

а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или 
кметство, към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.

ИМЕ НА КАНДИДАТА: 

1. Съгласен съм издигането на номинацията ми за кандидат на ДаБГ и ДБ за 
в община/населено място: 
2. Отговарям на изискванията на чл. 397 от Изборния кодекс (включително изискването за 6 
месечна отседналост), а именно:
- съм български гражданин или гражданин на държава-членка на Европейския съюз със статут на 
продължително или постоянно пребиваващ в Република България и не съм лишен от правото да 
бъда избиран в държавата членка, на която съм гражданин (вярното се подчертава);
- съм навършил 18 години към изборния ден включително;
- не съм поставен под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
- през последните 6 месеца1 съм живял в населеното място , където се кандидатирам.
3. Готов да предоставя документи и информация във връзка с проверката за съответствието ми с 
изискванията за кандидат и фактите от автобиографията ми;
4. Не съм обявен за щатни, нещатен или секретен сътрудник на Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия и не съм заемал ръководни постове в 
рамките на БКП или режима;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление или с установено 
обществено възприятие за корупционно поведение.
6. Споделям ценностите и целите на ДА България и Демократична България, съгласно техните 
учредителни декларации;
7. Приемам да работя за осъществяването на целите на ДА България и Демократична България в 
предизборната кампания и да съгласувам своите действия с органите на ДА България и 
Демократична България, да се ангажирам да спазвам правилата на провеждане на кампанията, 
предвидени в Правилата за подготовка и провеждане на местните избори през 2019 г.;
8. Ангажирам се в случай, че бъда избран, да работя за изпълнението на предизборната платформа 
и ангажименти, както и на другите политически позиции на ДА България и Демократична България 
и да представлявам ДА България и Демократична България при условия на изискванията по чл. 24 
от Правилата за подготовка и провеждане на местните избори през 2019 г.;
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на кандидата за съответствие с изискванията на чл. 6. от 
Правилата за подготовка и провеждане на местните 
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