
/бланка на агенцията, подаваща молбата/ 

 

До: Общото събрание на  

Сдружение „Българска асоциация на  

комуникационните агенции” 

 

 

М О Л Б А 

 

от  

 

……................................................................................., управител на  

/трите имена на управителя на фирмата/ 

 

……..……………………………………,  ЕИК………………………… 

/име на фирмата по регистрация в Търговския регистър/ 

 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

 

Заявяваме, че приемаме разпоредбите на Устава на Асоциацията, 

съгласно който молим да бъде предложена на Общото събрание 

нашата молба за членство в Българската асоциация на 

комуникационните агенции като пълноправен  член. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

- декларация, съгласно чл. 6, ал. 1 

- две препоръки от: 

1. .......................................................................... 

2. ........................................................................... 

 

            Управител:   ........................................ 

/име, фамилия, подпис и печат/ 

    

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

/дата/ 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

от  

 

…….............................................................................................................. 

/трите имена на управителя на фирмата/ 

 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Устава, декларирам, че 

.................................................................................................................: 

/име на фирмата по регистрация в Търговския регистър/ 

 

А/ Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на 

територията на Република България; 

 

Б/ Да имат основен предмет на дейност маркетингови комуникации 

и реклама и да формират 90% от приходите си от него; 

 

В/ Да имат доказано високо професионално равнище на 

комуникационни услуги; 

 

Г/ Да не притежават участие в медии или във фирми на свои клиенти 

и обратно; 

 

Д/ Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката 

общественост и държавните институции; 

 

Е/ Да са способни да създават, организират и провеждат 

комуникационни кампании в национален мащаб; 

 

Ж/ Да имат най-малко 5 служители на пълен работен ден; 

 

З/ Да имат най-малко трима независими клиенти, като рекламният 

бюджет, поверен на агенцията, на нито един от тях не превишава 

50% от общия оборот на агенцията; 

 

И/ Да имат регистрация в България не по-рано от 12 месеца, считано 

от датата на подаване на молбата за членство. 

 

Дата: ……………    Управител: .................................. 

       

/име, фамилия, подпис и печат/ 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

от  

 

…….............................................................................................................. 

/трите имена на управителя на фирмата/ 

 

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. Г от Устава, декларирам, че като 

управител на 

.................................................................................................................: 

/име на фирмата по регистрация в Търговския регистър/ 

 

• Приемам и ще спазвам Устава на Сдружението;  

 

• Приемам и ще спазвам Етичния кодекс на Сдружението; 

 

• Служителите на фирмата са запознати с принципите на 

Етичния кодекс на БАКА и задължението да го спазват;  

 

• Запознат съм, че като управител на фирмата отговарям за 

всяко неспазване на Етичния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

Дата: ……………    Управител: .................................. 

       

/име, фамилия, подпис и печат/ 

 

 


