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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО НА АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ  

В БФАС ПРЕЗ ……….. Г. 
 

 

 

 

ИМЕ НА КЛУБА 

 

 

 

 

Име на председателя на клуба 

 

 

 

 

 

 

Тел:  

 

E-mail: 

 

 

Адрес на клуба по 

регистрация: 

 

 

 

ЕИК: 

 

 

 

 

 

 

Клубът ми ще: 
 

Поднови членството си 

 

 Членува за първи път  

 

От коя година клубът е член на БФАС: 
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА БФАС,  
 

На основание чл. 20, ал. 1от Устава на БФАС, моля представляваният от мен спортен 

клуб да бъде приет за нов член на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ“, 

ЕИК 121886981.  
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СДРУЖЕНИЕТО-ЗАЯВИТЕЛ: 
 

___отговаря на изискванията за спортен клуб, съгласно чл. 14 и чл. 15, от ЗФВС и 

условията, поставени в Устава на БФАС; 
___ възприема целите на БФАС и е съгласен със средствата и методите за тяхното 

постигане; 
___ приема Устава на БФАС; 
___ има готовност да подпомага работата на БФАС.  
 

Клубът ще развива спортна дейност в дисциплина  

.................................................................................. 

 

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Решение на компетентен орган на кандидата-заявител за придобиване на 

членски права в БФАС. 

2. Вносна бележка за заплатен „Годишен членски внос“  и такса за разглеждане на 

документи, в размер, определени от годишната Наредба на БФАС. 

3. Копие от сключен договор с треньорски кадри, съгласно чл. 14, т. 3 от ЗФВС, 

както и копие от документ, удостоверяващ квалификация на лицата, които 

извършват тренировъчна дейност към клуба. 

4. Диплома за завършено образование/курс на треньора/инструктора. 

5. Списък на спортните обекти на клуба (по образец № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от 

ЗФВС, достъпен на сайта на БФАС) с приложени документи за собственост или 

договори за ползване или наем. 

6. Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС (по образец № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 

8 от ЗФВС, достъпна на сайта на БФАС).  

7. Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна 

дейност в спортния клуб (по образец № 5 към чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗФВС, 

достъпна на сайта на БФАС). 

8. Декларация от клуба за договорни отношения между АСК и състезатели. 

9. Декларация за лични данни (достъпна на сайта на БФАС). 

10. Две писмени препоръки за членство от редовни членове на БФАС.  

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                   С уважение:  ……………………… 

…………………..                                                               /...…………………………………/ 


