
®
Международен  
приятелски кръг  
на DAV в България

моб. 0888 774 265, e-mail: office@davbg.net

До 
Светлана Тилкова, 
Първи председател на 
Международен приятелски кръг  
на DAV в България 
п.к. 113, 1000 София

 

цветна снимка 
на заявителя

Заявление За членСТво
всички данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни

Фамилно име

Бащино име

Собствено име

Адрес 

Град/Държава

Телефон

Email

Дата на раждане

Час на раждане

Място на раждане

Образование  основно  средно

  висше  допълнителна специализация

Придобита професия

Упражнявана професия



ДоПълниТелна инфорМация

1. Членувате ли в друг астрологичен съюз? (ако „да“, в кой) 

2. Кога възникна интересът ви към астрологията? 

3. Определете нивото на вашите знания.

 любителско  начално  средно  високо

4. Имате ли предпочитан дял от астрологията? 

5. Досега занимавали ли сте се професионално с астрология? (ако „да“, по колко часа 
седмично) 

6. Завършили ли сте курсове по номерология/астрология? (ако „да“, какви и къде) 

7. Как ни открихте? 

8. Защо ни избрахте? 

9. Какво очаквате от членството си? 

10. Ако бъдете приети, как си представяте вашия принос? 

Забележка: 
1. При при е ма не в сдру же ни е то се съ би ра встъ пи те лен еднократен член с ки внос в 

раз мер на 30 лв. Встъ пи тел ният член с ки внос се заплаща след получаване на писмено 
одоб рение за прием като редовен член на заявителя за членство в сдружението. В случай 
че одобреният за членство в „Международен приятелски кръг на DAV в България“ между-
временно се откаже сумата не се възстановява. 

2. Годишният членски внос е 130 лв. и се плаща след получаването на писменото одоб-
рение за членство и внесен встъпителен членски внос в „Международен приятелски кръг 
на DAV в България“. 

3. Платеният членски внос е гаранция за членство в организацията.
4. Членският внос може да бъде заплащан веднъж годишно или на тримесечия в съот-

ветния размер: 
за една година - 130 лв. 
за девет месеца - 100 лв. 
за шест месеца - 75 лв.
за три месеца - 50 лв.
5. Изтегленото от сайта www.davbg.net и www.karm-krag.com и попълнено собственоръчно 

заявление се изпраща чрез обичайната поща. Отговорът на заявлението за членство също 
се връща чрез обичайната поща (служебна препоръчана пратка).

6. На всички въпроси, за които в съответното поле мястото ви е недостатъчно, може 
да отговорите на самостоятелен лист, прикрепен към заявлението.

Плащане:
1. С пощенски запис на адрес: 1000 София, ПК 113, Андрей Борисов Тилков.* 
2. С платежно нареждане на името на „АРОС ГРУП“ ООД, 
банка ДСК ЕАД - КЛОН ПЕТИ, BIC: STSABGSF, IBAN: BG61 STSA9300001 0543474* 
* Данни на фирмата или ЕГН за фактура. Всички цени са с включен ДДC.

Място, дата Подпис

 .........................................................................   .....................................................  


