
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В
“СДРУЖЕНИЕ СЦЕНА МУЗИКА”

Настоящото заявление следва да се попълни от всички кандидати за членство в Сдружението, на
основание чл.13 от Устава на “СДРУЖЕНИЕ СЦЕНА МУЗИКА” СДРУЖЕНИЕ.

Уставът и други документи могат да бъдат  получени по електронна поща  office@musicstagе.bg
както и да бъдат получени на ръка от администрацията. 

Попълнете заявлението след като внимателно сте се запознали с Устава на “СДРУЖЕНИЕ СЦЕНА
МУЗИКА” СДРУЖЕНИЕ. 

Изберете вид членство и попълнете вашите данни: 

Редовно членство:      Асоциирано членство: 

Име на дружеството / фирмата …………………………………………………………………………… ,

ЕИК: ………………………….

Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

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

Адрес за корреспонденция: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….., 

Телефон(и) за контакт: …………………………….,    

Електронен адрес: ………………………………….,
 
Член ли сте на други професионални организации?      ДА                        НЕ               

С настоящото заявление за членство, декларирам:

1. Запознат(а) съм с устава на Сдружение "СЦЕНА МУЗИКА" и приемам условията за членство. 

2.  С действията  си като  член  на  Сдружението  ще подкрепям активно  дейността,  ще спазвам
Устава  му  и  ще  допринасям  за  доброто  име  и  обществения  престиж  на  Сдружение  “СЦЕНА
МУЗИКА”. 

3. Ще спазвам стриктно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права.

4. Потвърждавам готовността си да внасям редовно членски внос, в размер определен от решение
на Общото събрание. 

5. Съгласен съм Сдружение  “СЦЕНА МУЗИКА“ да ме представлява (когато е необходимо) пред
организации за колективно управление на авторски права и независими дружества за управление
на  авторски  права,  пред  държавни  и  общински  органи  и  влaсти,  пред  други  институции,
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сдружения,  организации,  пред  медиите,  както  и  пред  европейските  и  световни  сродни
организации и дружества.

6.  При  подаване  на  настоящото  заявление  внесох  встъпителен  членски  внос,  определен от
Общото събрание, за което получих надлежен документ.

Приложения:

1. Договор за разрешаване на публично представяне и публично изпълнение на музика по време
на концерти и други прояви,  съгласно Закона за авторското право и сродните  му  права. (ако е
наличен) 

2. Документ за внесен встъпителен членски внос.

Име и фамилия на кандидата: ………………………………….

     
..../..../20....г.      Подпис и печат:
София

/ ……………………. /

Попълва се от администрацията на сдружението!

Заявлението е прието от: ………………………………..........……………

Резолюция на заявлението за членство: …..............................................……
Приет с Решение на УС от ..................................20...... г.

Личен номер в Регистъра на “СДРУЖЕНИЕ СЦЕНА МУЗИКА” СДРУЖЕНИЕ: № .................................

  
Дата: ...........................20....... г. Подпис и печат:
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