
 
 

ДО 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на 

„АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“  

ЕИК 205392048, с председател КАМЕН МИХАЙЛОВ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

от....................................................................................................................................................................... 

/наименование и правна форма на заявителя/ 

ЕИК/Булстат:................................................................................................................................................... 

със седалище и адрес на управление:........................................................................................................... 

представлявано от:.......................................................................................................................................... 

в качеството му на:......................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА АФБ,  
 

На основание чл. 20, ал. 1от Устава на АФБ, моля представляваният от мен спортен клуб да 

бъде приет за нов член на „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ“, ЕИК 205392048.  
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СДРУЖЕНИЕТО-ЗАЯВИТЕЛ: 
 

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

условията, поставени в Устава на АФБ; 
___ възприема целите на АФБ и е съгласен със средствата и методите за тяхното постигане; 
___ приема Устава на АФБ; 
___ има готовност да подпомага работата на АФБ.  
 

Клубът ще развива спортна дейност в ................................................................................... дисциплина. 

 

№ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 
1. Решение на компетентен орган на кандидата-заявител за придобиване на членствени права 

в АФБ 
2. Две писмени препоръки за членство от учредител и/или редовни членове на АФБ 
3. Вносна бележка за заплатени такси „Годишен членски внос“ в размер на 1000 лв. и 

„Разглеждане на документи“ в размер на 3000 лв. 
4. Удостоверение за актуално състояние от ОС, ако заявителят не е пререгистриран в 

ТРРЮЛНЦ* към АВ** 
5. 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, качен на сайта) 
6. 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 
7. Списък на спортните обекти на клуба (по образец № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗФВС, 

качен на сайта) с приложени документи за собственост или договори за ползване или наем  
8. Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС (по образец № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗФВС, качен на сайта) 
*Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ  ** Агенция по вписванията 
 

 


