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ДО 
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ 
НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ 
СРЕДСТВА И ПИЛОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От  

/трите имена по документ за самоличност; ЕГН/ 
 
Представляващ  

 
     

 

/наименование, адрес и ЕИК на дружеството/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  

Заявявам, че желая представляваното от мен дружество да бъда прието за 
колективен член на АСОЦИАЦИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 
ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ПИЛОТИТЕ В БЪЛГАРИЯ. 

Ръководния състав на представляваното от мен дружество е запознат с устава 
на организацията и споделя нейните цели. Декларирам, че съм съгласен асоциацията 
да обработва данните на дружеството и личните данни предоставени в тази връзка за 
нуждите на членството. 

 

 

Дата:       Подпис:....................................... 

       /печат/ 
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Забележка: Моля попълнете по един формуляр за лични данни за фсяко физическо лице, на което ще бъде издадена 
членска карта, в рамките на колективното членство на горепосоченото дружество. Допускат се до 5 /пет/ 
издадени карти за корпоративен член. 

ФОРМУЛЯР ЗА ЛИЧНИ ДАННИ  
PERSONAL DATA SHEET 

Три имена 
(трите имена на кирилица, по документ за 

самоличност): 

 

Name and Surname  
(Име и фамилия на латиница, както ще бъдат 

изписани на ID картата): 
 

Вид и номер на документ за 
самоличност, дата и място на 

издаване: 

 

ЕГН:  

Мобилен телефон:  

E-mail:  

Адрес по документ за самоличност:  

Адрес за кореспонденция 
/ако е различен от горния. На този адрес ще бъдат 

изпращани членски карти, пропуски и др./ 

 

Свидетелство за правоспособност на 
авиационен персонал (бревет) –   

вид (напр. PPL (A) , номер; издадено от , дата на 
издаване  

/оставете празно ако не се отнася за вас/ 

 

Притежавани и/или използвани 
въздухоплавателни средства 
марка, модел, сериен номер, рег. знаци. 

/оставете празно ако не се отнася за Вас/ 

 

 
  Подписаният                                                                                                                                    с 

постоянен адрес                                                                                                                                          ЕГН  
 
 
Декларирам истинността на горепосочените данни. Като член на АОПА България се подписвам по 

следният начин и съм съгласен подписът ми да бъде сканиран за нуждите на издаваните от АОПА 
идентификационни карти: 
 

 

 

 

 
/моля подпишете се със син химикал, без да излизате от очертанията/ 

С Уважение: 

Указания: Моля изпратете попълнените формуляри и снимки паспортен формат на долупосочения адрес или ел. поща. 
Встъпителен членски  внос можете да заплатите по банков път на обявените на уеб-страницата на АОПА България 

банкови сметки или на място, на адреса на асоциацията - Летище Лесново. 
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