Процес за кандидатстване за членство в БАПИМ
1. Компания, която кандидатства за членство в БАПИМ трябва да изпрати попълнен
формуляра от упълномощено от фирмата лице. Към формуляра трябва да бъдат
приложени:
Мотивационно писмо – заявление за членство.
Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
Удостоверение за платени данъци за последната година.
Решение за отдадена концесия ( за всяка една концесия от притежаваните)
публикувано в Държавен вестник (копие от публикацията).
 Копие от първа страница на концесионния договор.





2. Асоциации и сдружения могат да кандидатстват за членство в БАПИМ като
попълнят формуляра, приложат към него мотивационно писмо-заявление и
заверен финансов отчет за последната година.
3. Всяка допълнителна информация изпратена в подкрепа на кандидатурата на
компанията ще бъде приета и разгледана.
4. Управителният съвет на БАПИМ е упълномощен в пълна дискретност да откаже
да приеме за разглеждане на кандидатура без да дава пояснения за своя отказ.
5. Попълненият формуляр и указаните документи по т.1 трябва да бъдат изпратени
на г-н Веселин Дончев, генерален секретар на БАПИМ:
Адрес:
Тел:
Факс:
Ел. Поща:

гр. София 1000
бул. „Патриарх Евтимий ”№ 22, ап.3, ет.2
02/806 5764
02/858 9780
v.donchev@bapim.org

Пълноправните и асоциирани членове на БАПИМ се ангажират:
 Да плащат членския си внос в указания срок.
Членският внос е както следва:
 При оборот до 500 000 лв. – членският внос е 2000 лв.
 При оборот от 500 001 лв. до 3 000 000 лв – членският внос е 5000 лв.
 При оборот над 3 000 000 лв. – членският внос е 10 000 лв.
Асоциираните членове заплащат половината от членския внос и нямат право на
глас при вземане на решения на Общо събрание.
 Да следват Етичния кодекс на БАПИМ
 Да подават изискуеми данни в указания срок и с необходимата точност
 Да участват в работните групи и проучвания на БАПИМ
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