
 

 
ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 
НА БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ БОЛЕСТТА НА 
БЕХТЕРЕВ – АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От:............................................................................ 
(изписва се пълното име на кандидат-члена) 
ЕГН:....................................................................... 
Точен адрес с пощенски код, електронна поща и телефон за кореспонденция: 
 
....................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................. 
 
Относно: приемане на декларатора за член на Българското сдружение на болните от 
болестта на Бехтерев – анкилозиращ спондилит 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, 
С настоящата заявление ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Съм дееспособно физическо лице; 
2. Страдам (не страдам) от болестта на Бехтерев; 
    (ненужното се зачертава) 
3. Съм близък (не съм близък) на лице, страдащо от болестта на Бехтерев, с което: 

(ненужното се зачертава, а ако кандидатът е близък на болно лице, се огражда една от                
буквите по-долу) 

а) сме роднини по права линия, а именно:..............................; 
(посочва се родствената връзка – син, дъщеря, внук, внучка, баща, майка, дядо, баба) 
б) сме роднини по съребрена линия до четвърта степен, а именно: ......................; 
(посочва се родствената връзка – брат, сестра, племенник, племенница, чичо, леля,           

братовчед, братовчедка) 
в) сме съпрузи; 
г) живеем на семейни начала (във фактическо съпружеско съжителство); 

4. Желая да работя за постигане целите на Сдружението и приемам неговия Устав, с чиито               
разпоредби съм запознат; 
5. Ми е известно, че ако не отговарям на изискванията за членство в Сдружението и се установи                 
декларирането на неверни обстоятелства в настоящата Молба-декларация, подлежа на         
изключване от Сдружението. 
6. Имам желание да полагам доброволен труд в полза на сдружението _____ часа в седмицата.               
(да / не) 

 
С оглед на декларираните от мен обстоятелства 
МОЛЯ да бъда приет за член на Българското сдружение на болните от болестта на              

Бехтерев – анкилозиращ спондилит, рег. по ф.д. № 666/2009 г. по описа на СГС – ФО, 6-ти                 
състав, с ЕИК по БУЛСТАТ 175815750, на основание чл. 11 – 13 от Устава на               
Сдружението. 

 
гр./с. ............................... 
 
Дата:............................... С уважение:..................................   
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Процедура за подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
1. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ СКАНИРА ИЛИ СНИМА И ИЗПРАЩА НА :         

office@spondylitisbg.org  
2. ОРИГИНАЛНО КОПИЕ С ПОДПИС СЕ ИЗПРАЩА И АДРЕС: ГР. СОФИЯ, 1172,           

РАЙОН „ИЗГРЕВ“, Ж.К. „ДИАНАБАД“ БЛ.9, ЕТ.5, АП.20 (МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА           
Econt, Speedy, Поща). Когато се изпрати на office@spondylitisbg.org се изпраща          
товарителница за проследяване на пратката. 

Важна информация преди да подаде заявление за членство 
 
Преди да станете член на БСБББ – АС се запознайте с Устав, Протокол от учредителното               
събрание, Протокол на управителният съвет и Съдебно решение от 15.04.2013г.: 

Чл. 11. от УСТАВ:  
За член на Сдружението може да бъде прието всяко дееспособно физическо лице, което е болно               
от болестта на Бехтерев или е роднина по права линия без ограничения, или по сребрена линия                
до четвърта степен включително на такова лице, както и съпрузи или лица, които живеят на               
семейни начала с лице, болно от болестта на Бехтерев. 
Тези лица трябва да приемат настоящия Устав и да желаят да работят за постигане целите на                
Сдружението. 

чл.4 от Протокол от Учредително събрание: 
На основание чл. 46, б. “а” от Устава, взема решение ежемесечният членски внос да бъде в                
размер на 5 /пет/ лева. 

Чл. 18. от УСТАВ: Всеки член на Сдружението има право: 
а/ да участва в Общото събрание и в управлението на Сдружението; 
б/ да участва в обсъждането и гласуването на всички въпроси, свързани с дейността на              
Сдружението, свободно да прави предложения и да изразява мнението си; 
в/ на един глас при гласуването; 
г/ на достъп до информация за дейността на Сдружението; 
д/ да ползва материалната база на Сдружението; 
е/ да участва в организираните форуми, семинари и конференции от Сдружението; 
ж/ да присъства на сбирките на местните поделение-клонове на Сдружението. 

Чл. 19. от УСТАВ: Всеки член е длъжен: 
а/ да се запознае със съдържанието на настоящия Устав и да спазва неговите правила; 
б/ да зачита и да не противодейства за изпълнението на взетите от органите на Сдружението               
решения; 
в/ да работи активно и честно за осъществяване на целите на Сдружението и да защитава               
неговите интереси; 
г/ да не използва името и дейността на Сдружението за цели, противоречащи на Устава,              
професионалната етика, добрите нрави и закона; 
д/ да плаща редовно членския си внос. 
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