ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА
ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

Бланка за членство
1. Име
Презиме
Фамилия
2. Дата на раждане
3. Адрес
4. ЕГН
5. Електронен адрес
6. Телефон за връзка
7. Настоящото заявление за членство означава, че приемам принципа на
взаимозависимост и взаимоограничаване на властите като мое основно
убеждение. Политическата ми принадлежност или насоченост си остават мои
без оглед на членството ми в сдружението. Сдружението не взема предвид
политическите пристрастия на своите членове и всеки член е свободен да
разполага с тях по свое усмотрение. Всеки член е свободен да участва в
предпочитаната от него политическа партия или формация.
8. Приемам устава на сдружението.
9. Приемам етичния кодекс на сдружението.
10. С
 ъгласен съм / не съм съгласен сдружението да влиза във връзка с мен чрез
телефон / имейл за бъдещи срещи и мероприятия извън свикването на общо
събрание на членовете.
Информиран съм, че членството в сдружението не изисква членски внос.
Информиран съм, че членството в сдружението ми дава право да участвам в
неговото управление, чрез върховния му орган ‒ Общото събрание на членовете.



дата

подпис

Сдружението е регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
Настоящото се издава в два екземпляра ‒ един за заявителя и един за сдружението.

1202 София, ул. Индустриална 11, тел.: 02 9178 700, www.vlastite.bg

ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА
ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ
Етичен Кодекс
на Гражданска Платформа за Ефективно Разделение на Властите
Кодекс на Поведение
Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, защита на личното
достойнство и неприкосновеност на личния живот;
Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на гражданската платформа за
ефективно разделение на властите да работи без зависимост от външни икономически и лични
интереси;
Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, гражданските инициативи имат както свободи,
така и отговорности, както права, така и задължения;
Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа на този Кодекс, е гражданите да
могат да играят активна роля в управлението на държавата;
Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на
гражданска платформа за ефективно разделение на властите, приемаме следните принципи:

Като член на Дружеството:
1.	Аз се боря за ефективното разделение на властите, разпространявам идеите на Сдружението
и вдъхвам вяра, че заедно можем да подредим институциите така, че да работят в полза на
обществото.
2. Защитавам правото на гражданите да упражняват контрол върху властта.
3.	Уважавам правото на всеки да има различни религиозни и политически предпочитания. В
качеството си на член на Сдружението не представлявам политически организации. По време
на официални заседания не коментирам своите партийни пристрастия или тези на другите
членове.
4.	Отстоявам атмосфера на уважение между членовете и коректност на поведение, учтивост,
честност и опазване на достойнството на другите участници в проекта.
5.	Не обвързвам Сдружението с идейни позиции, партии или други движения, без това решение
официално да е взето на ниво УС.
6.	Чрез външния си вид давам отражение на достойнството и убежденията си. Облеклото не
само представя мен и организацията, но и изразява уважението, което имаме към идеите и
обществото.
7.	Уважавам правото на свобода на всеки член да изкаже мнението си по начин, ненакърняващ
достойнството на другите членове.

Забранява се:
8.	Приемане или предлагане на парични и други материални и нематериални облаги с цел
лично облагодетелстване.
9. Приемане на спонсорство от името на дружеството без писмено одобрение от УС.
10. Използване на членството в ГП за материални или политически ползи.
11.	Разпространяване или използване на членските листи за цели извън тези, писмено одобрени
от УС.
12. Използване на знаците на организацията за цели извън тези на ГП.
13.	Разкриване на информация за дейноста на ГП, вън от одобрената информация за обществено
ползване.
14. Публично представяне на ГП или нейните идеи в нетрезво състояние.
При нарушаване на Етичния Кодекс, Ръководството на ГП може да счете оставането в организацията
на въпросния член за нежелателно и/или противопоказно за целите и дейността на сдружението.
Вярвам, че спазването на тези принципи е в интерес, както на ГП, така и на всеки един от нас.

