
ПП “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ”

kandidati@dabulgaria.bg www.dabulgaria.bg
София ,  бул. „Драган 
Цанков“ 12-16, ет.2, ап.7

за номиниране на кандидат на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 
общински съветник от листата на „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ на 

местните избори през 2019 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Данни за номинирания кандидат:
Име:
Презиме:
Фамилия:
Постоянен адрес:
Настоящ адрес:
Телефон:
Имейл:

Изборна длъжност, за която се номинира кандидатът: Общински съветник

Община, за която се отнася номинацията:

От кои лица1, членове на ДА България, е номиниран кандидатът:

1 Член на Да България може да се самономинира

Приложения:
1. Декларация-съгласие от номинирания кандитат - по образец;
2. Подробна автобиография, в която са посочени качествата и опита на номинирания кандидат, 
предвид изискванията те да споделят ценностите, принципите и целите на ДаБГ и ДБ и това да е видно 
от публичната им биография, да притежават висока нравственост и поне няколко от следните качества: 
относими към целите на кампанията по чл. 2 от Правилата за подготовка и провеждане на местните 
избори през 2019г. и приоритетите на съответната местна организация на ДаБг професионална 
компетентност или опит в бизнеса или управлението, признат принос към дейността и целите на ДаБГ 
или ДБ като цяло, проявена способност за отстояване на каузите и ценностите на ДаБГ или ДБ като 
цяло, авторитет сред местната общественост или някоя професионална или гражданска общност, 
добри комуникационни способности и умения за работа в екип. Автобиографията трябва да включва и 
изчерпателно разкриване на следните обстоятелства: минало членство в други политически партии, 
минали участия на избори като кандидат на други политически партии или като независим кандидат, 
заемани публични длъжности по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобито имущество, участия в капитала или управлението на търговски дружества и 
членство в юридически лица с нестопанска цел.
3. Мотивация, описваща мотивите, политическите цели, с които номинираният кандидат лично се 
ангажира и с какво счита, че би бил полезен като представител на ДаБГ и ДБ в кампанията и в органите 
на местната власт.
4. Копие от подписано и подадено искане за проверка пред КРДОПБГДСРСБНА (КомДос) или документ 
от извършена проверка (приложимо е за лицата, родени преди 16 юли 1973 г.).

Подпис/и на лицето/лицата, които номинират кандидата:

Дата:
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