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Заявление за членство  

в Сдружение "Събуди се“  

от физическо лице 
 

 

От: ………………………………………………………………………………………….  

(Име и фамилия)  

 

ЕГН: ………………………………………..    

 

Адрес: …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ………………………………………………………………………………………….  

 

Телефон: ……………………………………………………………………………………… 

 

Моля,  

да бъда приет като член в Сдружение "Събуди се“ 

 

 

Декларирам, че: 

1. Съм запознат/а/ с Устава и решенията на Управителните органи  на Сдружението и се 

ангажирам да ги спазвам. 

2. Не съществуват пречки /забрани/ за членството ми в Сдружението. 

3. Съгласен/на/ съм за осъществяване на функциите си, Сдружението да обработва 

личните ми данни при спазване на изискванията от Закона за защита на личните данни. 

4. Ще изпълнявам задълженията си и своевременно ще заплащам дължимия членския 

внос. 

5. При настъпили промени в данните и обстоятелствата се задължавам да уведомя 

Управителния орган на сдружението.  

6. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност съгласно НК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата………………                                            Подпис ………….… 

 

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО 

1. Желаещият да стане член на Сдружение "Събуди се“ подава писмена молба, чрез 

лицензиран пощенски оператор или в електронен вид на обявения електронен адрес на 

сдружението (wakeupbg@abv.bg) до Управителя на сдружението, с която заявява, че 

желае да стане член на Сдружение "Събуди се“, както и че приема условията за 
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членство в Сдружението, признава и ще спазва Устава и правилниците на 

Сдружението, както и декларира, че не съществуват пречки /забрани/ за членуването 

му в Сдружението. 

2. Кандидатите Юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за 

регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.  

3. В течение на 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство, всеки 

клубен член може да направи писмено мотивирано обосновано възражение, 

адресирано до Управителя на Сдружение "Събуди се“ срещу приемането на кандидата 

за членство в Сдружението. 

4. Молбата се разглежда от Управителя на сдружението, който взема решение, относно 

приемането на кандидата за член на Сдружение "Събуди се“.   

5. При отказ на молба за членство в Сдружение "Събуди се“, Управителят на 

сдружението е длъжен да съобщи на молителя на посоченият от него електронен адрес 

причините за този отказ в срок от 1 /един/ месец след изтичане на 30 /тридесет/ 

дневният срок за възражения. 

6. Лице, на което е било отказано да бъде прието за член на Сдружение "Събуди се“  

може да кандидатства за членство след отпадането на причините за отказа, но не по-

рано от една година от датата на решението за отказ. 

 

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Всеки член на Сдружението има право: 

1. да се информира и участва в дейността на Сдружението и в Общото събрание с право 

на глас. 

2. да се информира и участва в мероприятията на Сдружението. 

3. да избира и да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението 

след навършване на пълнолетие ако отговаря на условията и изискванията за това, 

съдържащи се в настоящия Устав. 

4. да изисква информация за дейността на Сдружението и неговите ръководни органи. 

5. да представя писмено пред Председателя на Сдружението жалби и предложения, 

отнасящи се до правата му като член и до дейността на Сдружението. 

6. да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от 

Управителя. 

7. да се ползува от придобивките и дейността на Сдружението. 

Всеки член на Сдружението е длъжен: 

1. да спазва Устава на Сдружението и да работи за постигане на неговите цели. 

2. да подпомага Сдружението за постигане на неговите цели. 

3. да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на правилата на неговите 

ръководни органи. 

4. да внася към Сдружението – „ЧЛЕНСКИ ВНОС” в размер на 108  /сто и осем/ лева или 

равностойността им в евро, дължим до края на календарния месец от всъпването като 

член на сдружението.  

5. да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези, които го 

представляват. 

6. да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален 

просперитет и да съдейства за финансовото и организационното му укрепване. 

7. да уведомява незабавно Управителя при промяна на предоставения адрес за 

кореспонденция, включително и е-mail адрес за получаване на електронни съобщения. 

8. да спазва взетите решения от органите на Сдружението. 

 

 


