
 
 

ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 

„НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ 
НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ 
ГРУПИ В БЪЛГАРИЯ“ 

З А Я В Л Е Н И Е 

ЗА ВСТЪПВАНЕ В ЧЛЕНСТВО 

С настоящото Заявление, на основание чл.12, ал.1 от Устава на Сдружение 
„Национална асоциация на местните инициативни групи в България“, 

Сдружение/Фондация 
(вярното се подчертава) 

 
___________________________________________________________________________, 

(пълно наименование на сдружението/фондацията) 

ЕИК:______________________________,  
със седалище и адрес на управление: град_______________________________________, 
 
 
ул./кв./ж.к.:_________________________________________________________________ 
 
№______, бл._______, вх._______, ет._______, ап.______, 
 
представлявано от законния си представител: 
 
___________________________________________________________________________, 

(три имена на законния представител) 
 
ЕГН:_____________________________, 
 
чрез пълномощника (попълва се само, ако кандидатът за членство се представлява 
от пълномощник!) 
 
___________________________________________________________________________, 

(три имена на пълномощника) 
 
ЕГН________________________, 

ЗАЯВЯВА, ЧЕ 



 
 

желае доброволно да встъпи в членство в  
Сдружение „Национална асоциация на местните инициативни групи в България“ 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ЧЛЕНСТВО 
 Кандидатът за членство декларира, че: 
 1) приема Устава на Сдружение „Национална асоциация на местните 
инициативни групи в България“; 
 2) приема посочените в Устава цели на Сдружение „Национална асоциация на 
местните инициативни групи в България“ и се задължава доброволно да работи за 
постигането на тези цели; 
 3) ще спазва всички задължения, предвидени за членовете на Сдружение 
„Национална асоциация на местните инициативни групи в България“ в Устава; 
 4) кандидатът за членство е (пре)регистриран в Регистъра на юридическите лица 
с нестопанска цел към Агенцията по вписванията ДА    /НЕ     (моля, отбележете 
вярното).  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 1) Решение на компетентния орган на кандидата за встъпване в членство в 
Сдружение „Национална асоциация на местните инициативни групи в България“. 

2) Удостоверение за актуално състояние, издадено от окръжния съд по 
регистрацията на кандидата за членство (прилага се само, ако кандидатът не е 
(пре)регистриран в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел). 
 3) Актуален Устав/Учредителен акт на кандидата за членство (прилага се само, 
ако кандидатът не е (пре)регистриран в Регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел).  

Указания! 
• Уставът/Учредителният акт на кандидата за членство трябва да бъде заверен 

от окръжния съд по регистрацията на кандидата. Може да бъде представено и 
ксерокопие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис от кандидата за членство. 

• Компетентен орган на сдруженията за вземане на решение за участие в друго 
сдружение по закон е Общото събрание, освен ако Уставът на кандидата за 
членство не предвижда, че компетентен да взема такива решения е 
Управителният съвет. За фондациите важат разпоредбите на учредителните 
им актове, а ако няма такива – компетентен е колективният управителен 
орган (напр. Управителен съвет). 

• Удостоверението за актуално състояние следва да е издадено не по-рано от 6 
месеца преди деня на подаването на настоящото Заявление. Може да бъде 
представено ксерокопие, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис. 
 
 
 
Подпис:_________________________ 
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