ПРИНОСЪТ:

ПРИЗНАНИЕТО:

•ДПС възникна от битката за права и свободи сре-

•Основателят и почетен председател на ДПС д-р

щу комунистическия режим
ДПС утвърди създадения от д-р Ахмед Доган уникален български етнически модел
ДПС има решителен принос за членството на Република България в НАТО и ЕС
ДПС е гарант за мира, стабилността и териториалната цялост на страната ни
ДПС участва в създаването, укрепването и развитието на демократичните институции на България
ДПС участва във всички избори от началото на
прехода и е неизменен участник във всички издания
на Българското народно събрание

•
•
•
•
•

Ахмед Доган е един от най-уважаваните борци за
права и свободи от Източна Европа
Д-р Ахмед Доган има почетен медал от Конгреса
на САЩ за приноса му за приемането на България в
НАТО
ДПС е либералната партия на България
ДПС е уважаван член на Либералния интернационал и европейската либерална партия АЛДЕ
ДПС участва във всички европейски парламенти
от приемането на Република България в ЕС
Илхан Кючюк от ДПС е настоящият президент на
АЛДЕ
Антоанета Асенова от ДПС е настоящият президент на европейската младежка партия LYMEC

•
•
•
•
•
•

НАШИТЕ КАНДИДАТИ
Визията на ДПС
за българския президент:

•Да
•Роден на 8 май 1970 г. в село Борино, Смолян
•Завършва висше икономическо образование в УНСС, учил е
и математика в Софийския университет
•От 1996 до 2001 г. е преподавател по „Информатика” в
НБУ
•Учредител на Академичното дружество на ДПС в град
София и член на ДПС от 1991 г.
•Секретар на Централната избирателна комисия за ИПВР – 2001 г., МИ – ‚03 г., ИПВР – ‚06 г., ИЧЕП – ‚07 г., МИ
– ‚07 г., ИЧЕП – ‚09 г., ИНП – ‚09 г. и член за ИНП – ‚05 г.
•Учредител на младежката организация на ДПС и неин
председател през първите два мандата (1998 – 2003)
•От 2002 до 2010 е зам.-изпълнителен директор на Агенцията за следприватизационен контрол
•От 2010 г. е организационен секретар на Централното
оперативно бюро (ЦОБ) на ДПС
•От 2013 г. е народен представител от ДПС
•От 24 декември 2015 г. е един от тримата временни
съпредседатели на ДПС до IX Национална конференция на
партията
•На 24 април 2016 г. е избран за председател на ДПС от IX
Национална конференция на партията

олицетворява единството на нацията
във всичките си действия

•Да бъде пример и гарант за спазването на
Конституцията и законите на страната

•Да работи за премахване на омразата, разделението и агресията в обществото

•Да бъде мост между партиите и институциите в защита на интересите на гражданите и държавата

•Родена на 07.09.1957 година
•Завършила висшето си образование в Ленинградския институт по култура (сега Академия по култура в Санкт
Петербург, Русия)
•Специализирала в Германия и САЩ
•От 2002 до 2005 година е изпълнителен директор на
Сдружението на общини „Толерантност”
•От 2005 до 2009 година е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
•От 2009 до 2013 година е народен представител от ДПС
в Българското народно събрание, председател на Комисията по околна среда и води
•От 2013 до 2014 е министър на околната среда и водите
•От 2014 година е член на Европейския парламент от ДПС
•От 2014 до 2019 е председател на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент
•От 2019 е заместник председател на Групата Обнови
Европа в Европейския парламент

