
 
 

До Председателя 
на НАПСД 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО 
 

От……………………………………………………………………………….................................................................... 
с артистичен псевдоним…………………………………………………..  от град…………………………………………, 
с ЕГН……………………………………………………………, ЕИК:.…….……………………………………………………………., 
с телефон за контакт……………………………………… и имейл адрес……............................................... 
  
 
Уважаеми господин Председател, 
След като се запознах с Устава, Правилника и Етичния кодекс на Национална асоциация на 
професионалните сватбени дисководещи (НАПСД), заявявам желанието си да стана член 
на Сдружението. 
 
Прилагам: 
1. Копие от документ за квалификация……………………………………………………………………………………. 
2. Адрес на уебсайт / професионална Фейсбук страница……………………………………………………….. 
3. Копие на платежен документ за внесени встъпителна вноска и членски внос 

 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
1. Отговарям на критериите за членство съгласно Чл. 4 от Правилника за дейността на 
НАПСД (упоменати и в Приложение 1 към настоящото Заявление). 
2. Приемам безусловно и се задължавам да спазвам Устава, Правилника и Етичния кодекс 
на Асоциацията. 
3. При неподновяване на членството си в Асоциацията съм длъжен да върна членската си 
карта на представителя си по район. Ако не я върна, дължа неустойка в размер на един 
членски внос, което не ми дава членствени права. Ако не върна картата или не платя 
неустойката, нося гражданска отговорност по чл. 55 от ЗЗД. 
4. Съгласен съм личните ми данни да бъдат обработвани за целите на Заявлението. 
 
 
 
Дата:…………………………………                                                           Подпис………………………………………… 



 

Приложение 1 
 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАПСД 
 

4. Членовете на НАПСД трябва да отговарят на следните критерии:  
 
1. Да са физически лица с утвърдена репутация, които по занятие упражняват този вид 
дейност, или по-голямата част от приходите им се формира от предоставяне на услуги 
като дисководещи.  
 
2. Да притежават необходимата квалификация, която се удостоверява с представяне на 
дипломи, курсове, стаж по специалността, чиракуване с препоръки. Не е необходимо да 
са изпълнени всички подусловия.  
 
3. Да притежават минимум 3 години опит в сватбения сектор и не по-малко от 25 
реализирани мероприятия.  
 
4. Да притежават собствен уебсайт или професионална Фейсбук страница, обновявани 
най-малко веднъж годишно, които да удостоверяват реалната заетост на кандидата като 
дисководещ.  
 
5. Да предоставят писмена декларация, че приемат безусловно Устава, Правилника и 
Етичния кодекс на Асоциацията.  
 
6. Да притежават следните умения и оборудване:  

 Да използват професионално оборудване, а не от любителски клас;  

 Да умеят да работят с използваната техника и да произвеждат чист и ясен 
звук;  

 Да познават и разбират основните принципи за миксиране;  

 Да имат добър правоговор/дикция и да умеят да работят с микрофон.  
 
7. Да бъдат еднолични търговци (ЕТ), самоосигуряващи се лица, лица, упражняващи 
свободна професия, съдружници или еднолични собственици на капитала на търговско 
дружество, или да са в договорни отношения с такова дружество.  
 
8. По несъмнен начин да идентифицират себе си и да предоставят всички възможни 
начини за осъществяване на контакт. За членове не се приемат лица, които се 
идентифицират само с адрес на електронна поща (имейл).  
 
9. Съдружници в едно търговско дружество или свързани търговски дружества не могат 
да надвишават 20% от общия брой членове на Асоциацията.  


