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Заявление за членство в Български клъстер за 

дигитални решения и иновации в 

здравеопазването 

Membership application in Digital Health and 

Innovation Cluster Bulgaria 

  

От фирма/организация  

 

Адрес 

БУЛСТАТ  

ДДС номер 

представлявана от  

 

From company/organization 

 

Address 

BULSTAT  

VAT number  

represented by  

 

С настоящето кандидатстваме за член в Български 

клъстер за дигитални решения и иновации в 

здравеопазването като редовен член.  

С членството се задължаваме да заплащаме 

годишен членски внос в размер на 3000 лв, както 

и приемаме правилата, определени с Устава на 

Българския клъстер за дигитални решения и 

иновации в здравеопазването. Изрично се 

ангажираме да спазваме европейските правила по 

отношение на корпоративното управление, да 

спазваме законовите разпоредби и фирмените 

стандарти на поведение, а също се ангажираме с 

мисията, визията и целите, които си е поставил 

Българския клъстер за дигитални решения и 

иновации в здравеопазването. Съгласни сме с 

публикуването на името на компанията на 

We hereby apply for admission to the Digital 

Health and Innovation Cluster Bulgaria as a regular 

member. 

With the admission we are obliged to pay the 

membership contribution (BGN 3000) and to adopt 

the rules according to the statutes of the Digital 

Health and Innovation Cluster Bulgaria. We are 

committed in particular to comply with the 

European directives in relation to the Corporate 

Governance and with the laws and company 

standards and we are also committed to the goals 

of the Digital Health and Innovation Cluster 

Bulgaria. We consent to the publication of the 

company name on the home page, in print media, 

etc. 

As a member of the Digital Health and Innovation 
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интернет страницата, в печатните медии и т.н. 

Като член на Български клъстер за дигитални 

решения и иновации в здравеопазването можем 

да участваме във всички инициативи на 

сдружението с изключение на тези с 

допълнително финансиране. Участието в същите 

е възможно след заплащанe на таксата за 

специални събития (напр. конференции) или за 

проекти, които са обект на разходи или 

инвестиции и не се покриват от бюджета на 

клъстера. Таксите се определят от Управителния 

съвет или Общото събрание на Български клъстер 

за дигитални решения и иновации в 

здравеопазването.  

Cluster Bulgaria we are allowed to participate in all 

activities, except for those requiring additional 

funding. Participation is possible after paying the 

fees for special events (e.g. conferences) or for 

projects that are subject to costs or investments 

and are otherwise not covered by the cluster 

budget. The fees are determined by the Executive 

Board or the General Assembly of the Digital 

Health and Innovation Cluster Bulgaria.  

  

Дата:  

Подпис/печат 

 

 

Date:  

Signature/stamp 

 

 

 

 

mailto:office@dhicluster.bg


 

 

БЪЛГАРСКИ КЛЪСТЕР ЗА ДИГИТАЛНИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

DIGITAL HEALTH AND INNOVATION CLUSTER BULGARIA  

гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ 6, Matrix Tower, Офис 2 | +359888214903 | office@dhicluster.bg  

3 
 

 

Приложение                    Appendix 

 

Икономически/ обществен сектор: 

 

Economic/ public sector: 

 

 

Основни продукти и/или услуги: 

 

Main products and/or services: 

 

 

 

 

Цел на членството: 

 

 

 

Purpose of the membership: 

 

Имате ли препоръка за членство от член на DHI 

Cluster: 

ДА                          НЕ 

Ако ДА, от кой е препоръката (посочете име или 

организация): 

 

 

Do you have a recommendation from DHI Cluster 

member? 

YES                          NO 

If YES, who gave the recommendation (indicate 

name or organisation): 

 

 

 

Лице за контакт: 

 

Тел.:  

 

e-mail:  

 

 

Contact person: 

 

 

Tel. 

 

e-mail:  

 

Адрес за кореспонденция: 

 

 

Дата: 

  

Подпис/печат 

 

Address for correspondence: 

 

 

Date:  

 

Signature/stamp 
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