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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

☐ Нов член    ☐ Подновяване на членство 

Данни за лицето 

Име, презиме и фамилия: 
 
 

Организация: 
 
 

Адрес за кореспонденция: 
 
 
 

Телефон за връзка: 
 
 

E-mail: 
 
 

 

Образование 

☐ Средно ☐ Доктор 

☐ Висше (магистър) ☐ Друго 
(моля, посочете) ☐ Висше (бакалавър) 

 

Трудов стаж в областта на информационните и комуникационни технологии 

☐ под 5 години ☐ 10 до 15 години 

☐ 5 до 10 години ☐ Над 15 години 

 

Последно заемана длъжност 

☐ Управител ☐ Администратор ☐ Друга 
(моля, посочете) ☐ Директор или мениджър ☐ Технически персонал 

☐ Експерт ☐ Преподавател 

☐ Специалист ☐ Учащ 

☐ Консултант  

 

Последна месторабота, свързана с информационните и комуникационни технологии 

Организация: 
 
 

Заемана длъжност: 
 
 

Трудов стаж: 
 
 



 

 

 

Заявление за членство физическо лице v1   Страница 2 от 3 
 

Годишен членски внос за БАРЗИКТ 

Физическо лице – работещ ☐ 40.00 лв 

Физическо лице – студент ☐ 30.00 лв 

Друг 
 
 

 

Начин на заплащане на членския внос към БАРЗИКТ 

☐ В брой ☐ По банков път 

 

Допълнителна информация 

Как научихте за БАРЗИКТ? 

☐ От Интернет 
☐ От медии 
☐ От колеги или приятели 

☐ От членове на БАРЗИКТ 
☐ Покана за членство 
☐ Друго 

Какви са Вашите интереси в 
областта на информационните и 
комуникационни технологии? 

 
 
 
 

Какви са очакванията Ви като 
член на БАРЗИКТ? 

 
 
 
 

 

С настоящето заявление за членство се задължавам да: 

1. заплащам годишен членски внос, определен на Учредителното Събрание на Българската 

асоциация за развитие на знанията за информационните и комуникационни технологии 

(БАРЗИКТ); 

2. спазвам Устава на БАРЗИКТ, както и да допринасям за утвърждаването на БАРЗИКТ и 

постигането на нейните цели; 

3. уведомявам своевременно Управителния Съвет на БАРЗИКТ за съществени промени в 

посочените от мен данни.  

Съгласен съм посочените от мен данни да бъдат използвани за нуждите на БАРЗИКТ. 

 

 

Дата:  ________________ г.     Подпис:  

 

Град: ________________ 
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ПОПЪЛВА СЕ ОТ БАРЗИКТ 

ПРИЕЛ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 

Име и фамилия:  ________________________________________ 

 

Позиция:   ________________________________________ 

 

Дата:   ______________ г. 

 

Град:   ________________________________________ 

 

 

       Подпис и печат: 
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