
КАМПАНИЯ 
ХИЛЯДА ПО СТО (1000X100) 
Включете се в кампанията!  

НУЖНИ СА ХИЛЯДА ДЕСНИ, КОНСЕРВАТИВНИ БЪЛГАРИ, КОИТО ДА ДАРЯТ 100 ЛВ. ЗА 

КАУЗАТА НА СВОБОДАТА И СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ.  

 

ХРИСТИЯНРЕФОРМИСТКА ПАРТИЯ (ХРП) НЕ СЕ ИЗДЪРЖА ОТ ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ И Е ЗА 

ПЪЛНОТО Ѝ ПРЕМАХВАНЕ.  

 

ДЪРЖАВАТА НЯМА ПРАВО ДА КОНТРОЛИРА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ВОЛЯ 

НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ! 

 

Вашата подкрепа е критично важна, за да наберем нужния минимален бюджет от 100 000 лв. за 

успешно участие в политическия дебат и изборите през 2015 г. 

 

Данните от хода на кампанията по набиране на средствата ще бъдат  публикувани на сайта на партията. 

 

ХРП е дясна, консервативна политическа партия, която защитава ЛИЧНАТА СВОБОДА, свободата на 

вярата, словото и семейството, драстично съкращаване на данъците и бюрокрацията.  

 

Направете дарение за каузата по следните начини: 

 

(1) ПО БАНКОВА СМЕТКА  
с банков превод, пощенски запис или вносна 

бележка в брой от всяка банка в страната 

Християнреформистка партия 

IBAN: BG31 CECB 9790 0067 6820 54 

BIC: CECBBGSF 

Основание: дарение за ХРП 

(2) НА ГИШЕ  

В брой на гише на Изипей (www.Easypay.bg) със 

заявяване на клиентския номер на ХРП –

6730425528. В основанието впишете своите имена. 

(3) В ИНТЕРНЕТ  

Чрез www.ePay.bg  - в сайта на системата за 

плащане - с вашата кредитна карта или 

микросметка на клиентския номер на ХРП – 

6730425528. 

 

 

Моля, при попълването на данните на сайта на ePay.bg да впишете имената си на латиница. Въведете 

сумата, която искате да преведете на Християнреформистка партия и натиснете бутона Плащане Online. 

 

ВАЖНО! Молим, при дарение пратете ни също Вашите три имена, ЕГН и постоянен адрес на имейл 

info@hrp.bg, което е изискваната от закона информация при дарения към политически партии. 

Информацията Ви няма да бъде споделена с никого. 

 

Информацията от тази страница ще намерите в сайта на ХРП – www.hrp.bg , на страницата „ДАРЕТЕ ЗА 

КАУЗАТА“! – линк „Кампания 1000х100”. 

 

ХРП – ПРАВОТО НА ДЕСНИЯ! – www.hrp.bg  
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