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До  

Председателя  

на УС на Сдружение „Младежко Европейско общество“ 

Гр. Благоевград 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
     

От: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

ЕГН: ……………………………, роден в гр. (с.) …………….……………………………………. на ……………………………….г., 

с настоящ адрес: гр. ………………………………………………….., ж.к. ………………………………………………………..…..,  

ул.„……………………………………….............................................“, №………, бл. ………, вх. …, ет. …… ап. …..…, 

телефон за връзка: ……………………………………….., имейл адрес: …………………………………………………………, 

Скайп: …………………………, уебсайт: ……………………………………., Фейсбук: ……………………………………………... 

Образование: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Учебно заведение: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Специалност и година на завършване: ……………………………………………………………………………………………. 

Професия: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Месторабота: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Уважаема г-жо Председател, 

Моля да бъда приет(а) за член на Сдружение „Младежко европейско общество“. 
Декларирам, че съм запознат(а) с Устава на Сдружение „Младежко европейско 
общество“ и приемам принципите му. 

Като подписвам това заявление, потвърждавам, че данните са предоставени 
доброволно на Сдружение „Младежко европейско общество“ и информацията е вярна 
и пълна. Задължавам се при промяна в данните си да информирам Сдружението 
своевременно.  

С подписа си удостоверявам, че съм се запознал(а) с Устава на Сдружението и че 
приемам правилата и задълженията, свързани с членството в него.  

Вх. № ……………../………………20……... г. 

Попълва се служебно! 
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Декларирам, че с действията си ще се старая да подпомагам постигането на целите на 
Сдружението, както и че няма да предприемам действия, уронващи авторитета на 
Сдружение „Младежко европейско общество“ или накърняващи правата на останалите 
му членове.  

 

Към настоящото заявление прилагам: 

1. Автобиография 
2. Снимка – 2 бр. (по желание). 
3. Мотивационно писмо 

 

 

Гр. …………………………………     С уважение, 

…………………………20..….. г.     ……………………………………………………. 

 

Приел заявлението: ………………………………………………………………………………………………… /п/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Одобрено / Неодобрено 

Председател на Сдружение „Младежко европейско общество“ 

Име и фамилия  

Дата  

Подпис и печат 
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