
 
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

за членство 
в политическа партия „Национален фронт за спасение на България“ 

 
 

Долу подписаният  (- ата)  …............................................................................................................., 
име презиме фамилия 

Гражданин на Република България, с ЕГН .........................................., с постоянен адрес ( по 
лична карта): област: ......................................................................................................................., 
община: ................................................................., гр./с.: .................................................................., 
адрес: ...................................................................................................................................................,  
тел. № ................................, моб. тел. № ..................................., e - mail: …...................................., 
 

Заявявам и декларирам следните обстоятелства: 
 

1. Изразявам личната си воля за членство в политическа партия „Национален 
фронт за спасение на България“ и декларирам, че с всички сили и средства ще 
работя за осъществяването на програмните цели и задачи на партията. 

2. Приемам устава и програмните документи на политическа партия „Национален 
фронт за спасение на България“. 

3. Поставям интересите на родината над всичко и декларирам, че в дейността си 
като член на партията няма да защитавам лични, семейни, фирмени интереси 
или интересите, на която и да било чужда държава. 

4. Имам избирателни права съгласно българското законодателство. 
5. Не членувам в друга политическа партия. 
6. Не съм осъждан/на с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ 

характер. 
7. Не са ми известни пречки за членство в политическа партия „Национален 

фронт за спасение на България“, съгласно закона и устава на партията. 
 

Собственоръчно предоставям личните си данни на разположение на ръководните         
органи на „Национален фронт за спасение на България“ във връзка с членството ми в              
партията. Информиран съм с правата ми при предоставяне на личните данни, за информация             
относно начина на обработване и съхраняване, да поискам пренос на личните ми данни, в              
случай че се обработват по автоматизиран начин, да поискам достъп до обработваните ми             
лични данни, и че имам право да възразя против обработване на лични данни, както и че                
имам право да изискам да се коригират личните ми данни, когато са неточни, непълни,              
остарели, или следва да се допълнят с оглед на целите на обработката, или да изискам               
заличаване на предоставените от мен данни. 

Информиран съм, че целите за обработка на личните ми данни са свързани с             
необходимостта от идентификация, както и за изпълнение на правни задължения, за           
ефективно функциониране на ПП, за привеждане в изпълнение решенията на ПП до            
членовете; за легитимиране при участие в предизборни кампании.  

Уведомен съм, че мога да подавам сигнали при нередности към Комисията за            
защита на личните данни с адрес: гр. София бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел. 02/               
91-53-518, eлектронна поща: kzld@cpdp.bg. 

При промяна на личните данни, както и на декларираните обстоятелства се           
задължавам незабавно да уведомя писмено ръководните органи на политическа партия          
„Национален фронт за спасение на България“ 

 
           За декларирането на неверни данни и обстоятелства нося наказателна отговорност. 
 

Настоящата декларация попълних и подписах саморъчно. 
 
Дата ................................ Подпис ...................................... 

mailto:kzld@cpdp.bg

