
Процедура за прекъсване на членството,  

поради неплащане членски внос 

1. Членството изтича 12 месеца след последното плащане на членски внос. 

За улеснение не се гледа от дата до дата, а от месец до месец. 

Пример: ако членството е платено през месец март 2015, то изтича на 31 март 2016. 

2. В месеца, в който изтича членството, членовете получват е-майл, с който ги информираме 

и каним да продължат членството си.  

 Текстът е стандартен (вкл. благодарност, напомняне, че членството изтича, начини на 

плащане, извинение, ако вече са платили, призив да продължим заедно, и др.) 

 Справката за членове, на които им изтича членството се изготвя според базата данни за 

членовете всеки месец до 10-то число от отговорника за членството. 

 Писмата до членовете се изпращат всеки месец до 10-то число от отговорника за 

членството.    

 Срокът за плащане е до края на календарния месец след месеца на изпращане на 

писмото.  

 Датата на изпращането на писмото и крайният срок за плащане се отбелязват 

задължително в базата данни. 

Пример: ако членството изтича на 31 март 2016, през първата половина на м. март 

2016 отговорникът за членството изпраща напомнящо писмо със срок на плащане до 

края на април 2016 г. и отбелязва датата на изпращане и срока за плащане в базата 

данни. 

3. Ако в посочения срок плащането е направено, членството е непрекъснато, считано от 

предходното плащане. 

4. Ако няма плащане в посочения срок, членството се смята за прекратено, като това се 

отбелязва в базата данни (да има позиция/индикатор – състояние на членството – активно, 

прекъснато поради неплащане, прекратено по други причини). 

Пример: плащането не е направено до края на април 2016. Членството се смята за 

прекратено поради неплащане на членски внос. 

5. Членството може да бъде подновено по всяко време с плащане на членски внос. Старият 

номер на членство се запазва.  

 Членството е подновено от месеца на плащане за нови 12 месеца, без да се дължат 

суми за месеците на прекъсване, но се води прекъсвано членство. 

6. Бившите членове остават в базата с индикатор на членството „прекъснато поради 

неплащане”, за да може ако подновят членство в някакъв момент да се използва стария 

номер на карта и историята на членството му. 

7. ИД изготвя констативен протокол на всеки 6 месеца, с който се регистрира прекратяването 

на членството, поради неплащане на членски внос, като в протокола за всеки прекратил 

член е посочена и датата на прекратяване. 
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