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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
ЗА ПРИЕМ НА ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, 

ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА 
ЧЛЕНСКИТЕ КАРТИ 

 
    Чл. 1 С тази наредба се определя реда за членство в сдружение РСОСЗР гр. Русе, 
издаването и ползването на членските карти. 
 
    Чл. 2  /1/.  Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат еднолични 
търговци, търговски дружества, съюзни сдружения, както български и чуждестранни физически 
и юридически лица. 
             /2/.  Членовете биват: 
             –  индивидуални; 
             –  колективни; 
             –  асоциирани 
             –  почетни; 
             /3/.  Индивидуален член на РСОСЗР може да бъде всеки офицер, сержант от запаса и 
резерва от МО, МВР НРС, НСо, бившето ГУСВ и войските на Министерството на транспорта, 
който приема Устава и Програмата на Регионалния съюз, работи в едно от дружествата и 
клубовете и плаща членски внос. 
             /4/.  Колективен член може да бъде всяко българско юридическо лице на офицери и 
сержанти от запаса и резерва, което споделя целите на Регионалния съюз и средствата за 
тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща членския внос съгласно Устава на 
сдружението, съобразно декларираните членове. Колективния член упражнява своите права и 
задължения чрез пълномощник, определен от представляващия юридическото лице орган, 
като всеки пълномощник може да представлява само един колективен член и има право на 
един глас в ръководните органи. 
             /5/.  Асоцииран член могат да бъдат дружествата и клубовете на съпругите на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва и тези на кадровите военнослужещи, които 
приемат Устава и Програмата на Регионалния съюз и плащат установения членски внос. Те 
участват във всички мероприятия, но нямат право на глас при вземане на решения и не могат 
да бъдат избирани в ръководните органи. 
             /6/.  Почетни членове могат да бъдат членовете на Съюза, физически и юридически 
лица, които имат изключителни заслуги към него. Почетните членове, които не са офицери и 
сержанти от запаса и резерва, се канят на общи и тържествени събрания, чествания и други. 
    Почетни членове се приемат с решение на УС на РСОСЗР по негова инициатива или по 
предложения на дружествата, клубовете и Общински организации. 
 
    Чл. 3  Всеки член на сдружението има право.: 
             /1/.  Да участва в дейността на сдружението, в неговите инициативи и мероприятия, 
както и в работата на Общото събрание. 
             /2/.  Да избира и да бъде избран в органите на управление. 
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             /3/.  Да се ползва от имуществото на Регионалния съюз. 
             /4/.  Да предлага и да бъде предлаган за награждаване от Регионалния съюз. 
 
    Чл. 4  Всеки член на сдружението е длъжен.: 
             /1/.  Да спазва законите на Република България и Устава на сдружението и Решенията 
на органите на управление. 
             /2/.  Да съдейства за постигане на целите и задачите на Регионалния съюз и да 
подпомага неговите инициативи. 
             /3/.  Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия 
обществен авторитет, да пропагандира и работи за постигане целите и задачите на 
регионалния съюз. 
             /4/.  Да участва редовно в дейността на дружествата и клубовете. 
             /5/.  Да вняся доброволно членския си внос в определения за това срок. 
             /6/.  Да пази доброто име и достойнството на офицера и сержанта от запаса и резерва. 
             /7/. Да работи за нарастване на обществения авторитет на съюза и за привличане на 
нови членове. 
 
    Чл. 5  Придобиване на членство. 
             /1/.  Индивидуални членове на Регионалния съюз се приемат въз основа на отправени 
до него и надлежно попълнени документи както следва: 
             –  Заявление за членство, в което кандидатът декларира, че е запознат с Устава и 
целите на сдружението; 
             –  Регистрационна карта; 
             –  Лична снимка; 
             –  Ксерокопие от втората и третата страница на военноотчетната книжка; 
             –  Платена такса за изработване на членска карта и членски внос за годината; 
             /2/.  Новите членски карти се издават в съответствие с направените промени в Устава 
на сдружението приети от Общото събрание, състояло е на 20.02.2010 год. в град Русе. 
             /3/.    Членските карти са индивидуални за всеки член, не се преотстъпват, при 
прекратяване на членството и подмяна се сдават в Регионалния съюз, документите се водят 
на отчет в специална картотека, а членските карти се завеждат в специална книга по общински 
организации. 
 
 
Наредбата е приета единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г. 


