Заявление за членство /
Заявление за членство в специализирана група
1. Наименование на бизнеса
пълно име на фирмата
правен статус

Моля, приложете копие на удостоверението за регистрация!

ЕИК

2. Търговско име (ако е различно)
Името, под което търгува компанията и се използва често. Може да е наименованието по регистрация.

3. Допълнителни търговски имена и уеб-сайтове

Други наименования, под които работи фирмата. Това е просто име, ООД, ЕООД или АД не са имена.

4. Адрес на главен офис

Този адрес ще се използва за връзка с БАП
адрес

град

пощенски код

лице за контакт

длъжност

телефон

факс

e-mail

info@bulgarian-movers.org

държава

мобилен

уебсайт

www.bulgarian-movers.org
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5. Основно място на дейност (ако е различно от 4)
Този адрес ще се използва за връзка с БАП
адрес

град

пощенски код

лице за контакт

длъжност

телефон

факс

държава

мобилен

уебсайт

e-mail

6.Клонове

Всяка допълнителна локация да се посочи като място на приложение
адрес

град

пощенски код

лице за контакт

длъжност

телефон

факс

e-mail

държава

мобилен
уебсайт

7. Адрес по регистрация

Всички неоперационни местоположения (различни от главния офис)
адрес

град

info@bulgarian-movers.org

пощенски код

държава

www.bulgarian-movers.org
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8. Работен лиценз

вътрешен лиценз или международен лиценз.
ДА

НЕ

8a. Транспортни средства: Модел, година и рег.№,собствен или нает. Декларирам, че транспортните средства са подходящи,за
извършване на дейността според изискванията на БАП . (Прилага се отделен списък и копие от регистрационните талони)
ДА

НЕ

8b. Нает транспорт : Модел, година и рег.№,собствен или нает. Декларирам, че транспортните средства са подходящи,за
извършване на дейността според изискванията на БАП . (Прилага се отделен списък и копие от регистрационните талони)
ДА

НЕ
Дата на придобиване

Работен Лиценз номер

Моля, изпратете копия на лиценза заедно със заявлението.

КОГАТО СТЕ ЗАВЪРШИЛИ 8b, ОТИДЕТЕ ДИРЕКТНО НА 9
8c. Финансови и работни доказателства (за които не се изисква работен лиценз)
БАП ще измери доказателството съгласно 50% от финансовите нива за стандартен национален лиценз.
(През януари 2012 те са; за първо оторизирано превозно средство 8,100лв.; всяко следващо 4,500лв. Следователно за първо оторизирано 4,050лв; за всяко
следващо 2,250лв.

8c (i) С колко превозни средства работите?
8c (ii) Трябва да приложите банкови или други референции за последните три месеца, включително за овърдрафт.
Трябва да предоставите детайли за скорошен банкрут на акционери или директори, неплатежоспособност, ликвидация или дисквалифициране по отношение
на фирмата. Трябва да е посочено име в заявлението.

8c (iii) Където не се изисква работен лиценз трябва да имате назначено лице с удостоверение за правоспособност или еквивалент.
Име на притежателя на удостоверението
Име

Длъжност

Квалификация

Удостоверение

Дата на издаване

8c (iv) Превозните средства да се поддържат надлежно и обслужват. Мястото, където домуват превозните средства, да е достатъчно
безопасно и природосъобразно.
Моля, предоставете заедно със заявлението:
a) Копия от договори за поддръжка и споразумения с гаражи.
б) Четири снимки на камион и ако е нает по договор за наем.
в) Кой е реалният собственник на транспортните средства,който упражня ва контрол върху тях
г) Юридическа връзка с транспортните средства
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9. Застраховка и други защити

Всички членове да осигуряват на клиентите адекватна защита от загуба или повреда на стоките при превоз,преместване или съхранение в склад.
Тя да се предоставя по един от следните начини.
Моля, посочете Вашата опция (отбележете кутийката):
a) застраховка в полза на клиента
b) застраховка за сметка на клиента
c) Обещание за компенсиране на всяка загуба или повреда и застраховка, подкрепяща обещанието
d) Попълвате ли ЧМР или товарителница
Който и метод да се използва, полиците да покриват минималните стандарти, посочени от Асоциацията, намиращи се в приложените Минимални
стандарти за застраховка, формуляри А или В.
Ако се избере опция a) или b) моля, попълнете формуляр А.
Ако изберете с) моля, попълнете и върнете формуляр В.
Моля, подсигурете, че формуляра е подписан от застрахователната компания или брокер.

Застраховка Гражданска отговорност

Моля, посочете лимита на обезщетението за Вашата фирма по гражданската застраховка.
Минимално изискване на БАП

10. Основна дейност

Фирмата активно ли извършва премествания и има ли клиенти в последните 12 месеца преди датата на заявлението?
ДА
НЕ
Ако сте се занимавали активно с премествания в последните 12 месеца БАП следва да предоставите документални доказателства за това.
Ако не се търгували през последните 12 месеца БАП ще се свърже с Вас за дискутиране.

11. Собственици и администрация - Кой реално контролира компанията?
Име на директори, партньори, собственици
Име

Име

Длъжност

Длъжност

Име

Име

Длъжност

Длъжност

Моля, дайте информация за мнозинството акционери (име, длъжност, процент от дела %)
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12. Профил на бизнес оборота

(Приблизителен процент на доход от различни дейности)
Местни превози

%

Презокеански превози

%

Търговски превози

%

Европейски превози

%

Съхранение

%

Други дейности

%

(други дейности - дайте подробности)

13. Стандарти за качество

Фирмата Ви акредитирана ли е с някои от следните Стандарти за качество? (отбележете вярното)
BS EN 12522 (Европейски стандарт за превози)

ISO 9002

BS EN 14873 (Европейски стандарт за съхранение)

FIDI/FAIM

BS 8522 (Стандарт за търговски превози)

Други

Други (дайте подробности)
Трябва да имате възможност да покажете по време на проверката, че целия персонал, нает или ангажиран е надлежно трениран и квалифициран.Следва да
разполагате с програма, включваща процедурите по безопасност, да имате архив за обучението и инструктажа на всеки служител, включително обучение и
инструктаж по нормативите на Охрана на Труда.

Такси за обработка
(платими към БАП)
Национална група

40лв.

Алтернативно търговско име

Освободено

Клон/ове/

40 лв.

Офиси по продажби

40 лв.

Група по премествания на офиси

250 лв.

Група по международни премествания

250 лв.
Стойност
+ ДДС @20%
Общо платимо:

Моля, включете копие от фирмената бланка и мостри от рекламни материали към заявлението.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
Аз/Ние
• Потвърждаваме, че фирмата (ни) се ползва с добро име в областта на преместванията, притежаваща собствен контрол, активи, ангажирана с
превозването и съхранението на лични вещи и офис оборудване, за което винаги се сключват договори и се издават официални фактури.
• Съгласявам/е се, че ще отговаряме на Правилата на Асоциацията и ще се придържаме към Етичния Кодекс.
• Потвърждавам/е, че покриваме Минималните стандарти на БАП по отношение на застраховка/отговорност/други подобни.
• Потвърждавам/е, че никой от собствениците, партньорите, директорите или акционерите на фирмата, кандидатстваща за членство или свързано лице
от ръководството:
- не е било обявено в несъстоятелност, освен, ако не е рехабилитирано в съответствие с националното законодателство.
- е в съглашение с кредитори
- е собственик или служител или партньор в бизнес, провалил се при поемане на отговорност
- няма полицейско досие по отношение на криминални проявления по НПК, свързани със собственост или финансова дейност
- е било виновно или по някаква причина и мнение на Борда на директорите на BAR не е подходящо за член.
• декларираме/е, че аз/ние спазваме всички законови изисквания по отношение на съоръжения, превозни средства, назначаване, инструктаж и обучение на
персонала.
• приемам/е, че решенията на Управителния Съвет на БАП по отношение на заявленията ми /ни са окончателни и те си запазват правото да не дават
разяснения за мотивите си или дискутират.
• декларирам/е, че докато се потвърди писмено членството в БАП аз/ние няма да правим нищо, което да показва, че сме членове - като реклама, уебсайт,
фирмени бланки, баджове, външен вид на превозни средства, значки, опаковъчни материали, маркетингови листовки или други. Аз / ние също така
декларираме, че няма да използваме Общите условия по запазени права на BAR, които са само за членове.
• незабавно ще уведомим BAR за промяна в собствеността и контрола на фирмата.
• декларираме, че по наше знание съдържанието на формуляра е истинно.

От името на фирмата:
Име/Имена:
Длъжност (и):
(Директор/ Партньор/Собственик)
Дата:
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