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Глава първа 
Общи положения 

 
Чл. 1 Този правилник урежда правилата за работа на Управителния съвет /УС/ на Сдружение с 
нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност ”Регионален съюз на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва”. 
 
Чл. 2  /1/.  Управителният съвет извършва своята дейност в съответствие със Закона за 
юридически лица с нестопанска цел, Устава на сдружението, Решенията на Общото събрание 
и подзаконовите нормативни актове. 
 
/2/  В своята дейност УС и неговите членове се ръководят от принципите на законност, 
добросъвестност, честност, колегиалност, координираност и сътрудничество. 
 
Чл. 3  Управителния съвет осъществява правомощията си на колективен орган на управление 
на дейността на сдружението чрез провеждане на заседания и приемане на протоколни 
решения. 
 
 

Глава втора 
Заседания 

 
Раздел първи 

Видове заседания, време и място за провеждане 
 

Чл. 4  /1/.  Заседанията на УС са редовни /постоянни/ и извънредни. 
/2/.  Редовните заседания се провеждат най–малко веднъж на четири месеца. 
 
Чл. 5  Заседанията се провеждат в офиса на Сдружението, освен ако в поканата за тяхното 
свикване не е посочено друго. 
 
 

Раздел втори 
Свикване и ред за провеждане на заседанията 

 
Чл. 6  /1/.  Редовните заседания на УС се свикват от Председателя с писмена покана по 
образец /Приложение 1/. В случаите, когато Председателят е в отпуск или в командировка, 
редовните заседания се свикват от Зам.–председателя по организационната дейност. 
 
/2/.  Извънредните заседания на УС се свикват от Председателя с писмена покана по образец 
/Приложение 2/ по негова инициатива или при писменно искане по образец /Приложение 3/ на 
една трета от членовете на УС на РСОСЗР на основание чл.39 ал.6 от Устава. 
 
/3/.  Ако Председателят не свика извънредно заседание на УС в 15 дневен срок от деня на 
регистриране на писменото искане, на всеки един от заинтересованите членове се изпраща 
писмена покана по образец /Приложение 4/. 
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Чл. 7  /1/.  Писмените покани и писмените искания за свикване на заседания на УС се 
регистрират в самостоятелна деловодна книга. 
 
/2/.  Поканите, заедно с материалите за заседанията се връчват на ръка или се изпращат по 
факс или по e–mail най–късно пет дни преди деня на провеждането. 
 
 
Чл. 8  /1/.  Заседанията се провеждат по предварително определен дневен ред, в който точка 
”Други” присъства задължително. 
/2/.  В точка ”Други” могат да се разглеждат въпроси, след представена от вносителите 
обосновка относно важността или неотложността на проблема. 
/3/ На заседанията могат да присъстват и членове на сдружението, само в случаите когато 
разглежданите въпроси от дневния ред се отнасят лично до тях или се отнасят до решаването 
на конкретен проблем. 
/4/ Същите присъстват на заседанието само по време на разглеждането на конкретния казус, 
за който в 7-дневен срок преди заседанието е внесено писмено искане при секретаря на 
сдружението. Участието им в заседанието е без право на глас. 
/5/ В тези случаи Управителния съвет взема решение  дали да се разгледа внесеното писмено 
искане и да се включи в дневния ред в точка ”Други”. Управителния съвет може да отхвърли 
или да отложи разглеждането на писменото искане по същество,  ако то не е обосновано с 
ясно изразени мотиви за това, и ако не съответства на устава на сдружението. 
 
Чл. 9  /1/.  Заседанията са законни и могат да се провеждат, ако на него присъстват най–малко 
8 /осем/ члена от 15 /петнадесет/ членния състав на Управителния съвет и взема решения с 
мнозинство повече от половината от присъстъващите членове. 
/2/.  Присъстващо е лице с което има двустранна телефонна или друга връзка гарантираща 
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането 
на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия 
заседанието. 
 
Чл. 10  /1/.  Заседанията се водят от Председателя на УС, а при неговото отсъствие от 
Заместник-председателя по организационната дейност. 
 
 

Глава трета 
Решения 

 
Раздел първи 

Ред и мнозинство за приемане на решенията 
 

Чл. 11  /1/.  Управителния съвет приема решенията с гласуване, като всеки член има право на 
един глас. 
/2/.  Гласуването е явно с вот ”за”, ”за, със забележки” и ”против”. Вотовете ”за, със забележки” 
и ”против” задължително се мотивират и се удостоверяват в протокола от 
председателстващия заседанието. 
 
Чл. 12  /1/.  Решенията на УС са законни, ако са взети с обикновенно мнозинство от 
присъстващите, съгласно чл. 39 ал. 7 от Устава. 
/2/.  Управителния съвет може да всеме решение и без да се провежда заседание, ако 
протоколът за взетото решение се подпше със ”за” от всички членове на Управителния съвет. 
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Раздел втори 
Конфиденциалност, организация и текущ контрол 

по изпълнение на решенията 
 

Чл. 13  /1/.  Членовете на УС, които са присъствали на заседанията нямат право да 
предоставят на трети лица информация за фактите и обстоятелствата за взетите или 
невзетите решения. За целта, членовете на УС и други лица имащи право да участват в 
заседанията подписват клетвена декларация. 
/2/.  Информация на трети лица може да се предоставя само от Председателя, когато се 
отнася до интересите на съответното трето лице или Законът налага това. 
 
Чл. 14  /1/.  Секретаря на УС организира и контролира дейността за изпълнение в срок на 
взетите решения. 
/2/.  Председателят и Секретарят на УС упражняват текущ контрол по изпълнение в срок на 
взетите решения. 
/3/.  За ефективно осъществяване на текущия контрол по изпълнение на срочните решения на 
УС, Секретаря открива и води протоколна книга, до която право на достъп имат членовете на 
Сдружението и на Управителния съвет. 
/4/.  При констатиране на неизпълнение или просрочване на изпълнението на взетите 
решения, Председателят и секретарят на УС вземат съответните организационни мерки. 
 
 
 
 

Глава четвърта 
Протоколи 

 
Раздел първи 

Структура и изисквания за оформяне на протоколите 
 

Чл. 15  /1/.  Решенията на УС се оформят в последователно номерирани протоколи за всяка 
отчетна /финансова/ година. 
/2/.  Протоколът съдържа.: 
1.  дата и място на провеждане на заседанията; 
2.  час на откриване и закриване на заседанието; 
3.  звание, име, презиме и фамилия на присъстващите членове на УС; 
4.  звание, име, презиме и фамилия на отсъстващите членове на УС и причините за отсъствие; 
5.  дневният ред и докладчиците по съответните точки; 
6.  взетите решения по отделните точки от дневния ред и съответния вот, с евентуалните 
забележки на членовете гласували ”за, със забележки” и мотивите на гласувалите ”против”; 
7.  Подписите на членовете на УС, присъствали на заседанията. 
 
Чл. 16  /1/.  Протоколите се съставят от секретаря на УС по време на провеждане на 
заседанията и се подписват веднага от секретаря на УС и Председателя на УС. 
/2/.  Протоколите се съставят в два еднообразни екземпляра, по един за архива на УС и един 
за администрация на сдружението. 
/3/.  В двумесечен срок след изтичане на всяка календарна година, протоколите за съответната 
година се подвързват прономероват и прошнуроват. 
 
Чл. 17  /1/.  Членовете на Сдружението, Членовете на УС, имат право да получачат копие или 
препис –извлечение от протоколите. 
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/2/.  Заинтересованите трети лица могат да упражняват право по предходната алинея само за 
решенията, които са свързани с техните дейности и интереси. 
/3/.  Копията и препис–извлеченията се издават и връчват срещу подпис от Секретаря на 
Управителния съвет след заверяване с грифа ”вярно с оригинала” и подписване от 
Председателя. 
 
 

Раздел втори 
Съхранение на протоколите 

 
Чл. 18  Протоколите от заседанията на УС се описват в протоколна книга която се открива, 
води и съхранява от Секретаря на Управителния съвет. 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§1.  Настоящият правилник се приема на основание чл.40, ал. 3 и ал.11 от Устава на 
сдружението. 
§2.  Правилникът може да се отмени, изменя и допълва с решение на УС, взето с общо 8 
/осем/ гласа ”за, без забележки” и/или ”за, със забележки” 
§3.  /1/.  Промените в специалния закон по материята и Устава на Сдружението, които водят до 
нищожност на някои разпоредби на Правилника не водят до нищожност на целия правилник. 
/2/.  В случаите на промени в специалния закон по материята и Устава на Сдружението, 
Правилника се изменя на първо заседание на УС след влизане на промените в сила. 
§4.  /1/.  Правилника се съставя в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за архива и 
деловодството на Сдружението. На Членовете на УС се предоставя по едно копие, заверено с 
грифа ”вярно с оригинала”. 
/2/.  Последната страница на Правилника се подписва от всички членове на Управителния 
съвет, а останалите страници се подписват само от Председателя и Секретаря на УС. 
§5.  Правилникът влиза в сила от 12.11. 2011 год. 

 
Настоящият Правилник е приет единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 
12.11.2011 г.  


