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УСТАВ
На

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
"РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ
ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГРАД РУСЕ"
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл.1.(1) Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза, отделно от членовете си независимо, самоуправляващо
обединение на физически лица, учредено съгласно разпоредбите на Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.
(2)Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3)Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на
Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Русе.
Те са отговорни в рамките на предвидените в този устав членски вноски.
(4)Членовете отговарят за внасяне на дължимия членски внос.
Наименование
Чл.2.(1) Наименованието на сдружението е "РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА
ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГРАД РУСЕ"РСОСЗР.
(2) На английски език името се изписва по следния начин – Reserve
officers and noncommissioned officers regional union Ruse – “RONORU “.
(3) Всяко писмено изявление от името на юридическото лице с
нестопанска цел трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес,
както и данни за неговата регистрация, включително и единен
идентификационен код (ЕИК).
Седалище и адрес на управление
Чл.3 Седалището и адресът на управление на сдружението са в град
Русе, Община Русе, ул."Александровска" № 77.
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Срок
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок.
Определяне на дейността
Чл.5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза за
укрепване на националната сигурност, отбраната на страната и развитието на
гражданското общество; военнородолюбивото възпитание на населението и
младежта; подпомагане на социалната адаптация и личностната реализация
на освободените от МО, БА и структурите за отбрана и сигурност на Република
България; защита правата и интересите на офицерите и сержантите от запаса
и резерва; подпомагане на социално слаби и болни офицери и сержанти от
запаса и резерва.
II. ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл.6.Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
град Русе е национално, родолюбиво, независимо, непартийно сдружение,
основано на принципите на доброволността, демократичността и
самоуправлението.

Чл.7. Предметът и цели на дейност са:
1.Добруването и просперитета на българския народ и отечеството ни;
2.Обединяване на усилията за укрепване на Република България като
демократична и правова държава и развитие на гражданското общество;
3.Укрепване на националната сигурност и отбрана на страната;
4.Съхраняване на другарството и взаимопомощта между офицерите и
сержантите от запаса и резерва, създадени по време на служба в МО, БА и
структурите за отбрана и сигурност на Република България, и в операциите по
опазване на мира. Поддържане на подготовката и моралната готовност на
резервистите за изпълнение на мобилизационните им задължения;
5.Защита на социалните интереси, престижа и достойнството на
офицерите и сержантите от запаса и резерва. Социална интеграция и
реализация в обществото на военнослужещите и служителите, освободени от
МО, БА и структурите за отбрана и сигурност на Република България“;
6.Поддържане на връзки с офицерите и сержантите на кадрова военна
служба и на служба в МО, БА и структурите за отбрана и сигурност на
Република България, и изпълнение функциите на посредник между армията и
гражданското общество;
7.Родолюбиво и военно-патриотично възпитание на своите членове и
подрастващото поколение, съхраняване и развитие на нравствените ценности
и идеали, войнските добродетели и бойните традиции на българския народ,
армията и органите на сигурността и обществения ред;
8.Информиране на членовете и обществеността за политиката на
Република България и НАТО по въпросите на отбраната, отбранителните
способности на страната, ролята и мястото на резерва в тях.
Чл.8. Средства за постигане на целите на Регионалния съюз.
1. Организиране и провеждане на срещи с ръководствата на МО, БА и
структурите за отбрана и сигурност на Република България;
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2. Организиране на семинари, беседи, конференции, дискусии по
проблемите на националната сигурност, отбраната на страната и вътрешния
ред; провеждане на състезания по военноприложни спортове, образователни
курсове, курсове за преквалификация и др., свързани с целите и задачите на
Регионалния съюз;
3. Сътрудничество и провеждане на съвместни мероприятия със
сродните военно- родолюбиви съюзи и други граждански сдружения в страната
и чужбина;
4. Възстановяване и поддържане на войнишки паметници, паметници
на българската бойна слава и участие в чествания и ритуали на регионално
ниво, в страната и чужбина, свързани с българските военни традиции и
добродетели;
5. Съвместна работа с образователните институции и училищата по
места;
6. Извършване на допълнителна стопанска дейност, непосредствено
свързана с предмета на основната дейност.
III. ЧЛЕНСТВО
Членски права и задължения
Чл.9.(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да
бъдат български физически и юридически лица. еднолични търговци, търговски
дружества, съюзни сдружения.
Членовете биват:
1. Индивидуални.
2. Колективни.
3. Асоциирани.
4. Почетни.
(3) Индивидуален член на Регионалния съюз може да бъде всеки
офицер, сержант от запаса и резерва от МО, БА и структурите за отбрана и
сигурност на Република България, независимо от неговите политически
убеждения, вероизповедания и етническа принадлежност, 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 този устав съобразно декларираните членове.
(5)Колективният 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.
(6) Асоцииран член могат да бъдат дружествата и клубовете на
съпругите на офицерите и сержантите от запаса и резерва, кадровите
военнослужещи и техните съпруги, 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.
(7)Почетни членове могат да бъдат както членове на Регионалния съюз,
така и физически лица, който имат изключителни заслуги към него. Почетните
членове които не са офицери и сержанти от запаса и резерва, не могат да
бъдат избирани в органите на управление, нямат право на глас при вземането
на решения и не плащат членски внос.
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Чл.10. 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 органи на управление;
3.Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на
управление;
4.Да бъде информиран за дейността на Регионалния съюз;
5.Да се ползва от имуществото на Регионалния съюз;
6.Да предлага и да бъде предлаган за награждаване от Регионалния
съюз.
Чл. 11. Всеки член на сдружението е длъжен!
1.Да спазва Законите на Република България и Устава на сдружението и
Решенията на органите за 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 достигане
целите и задачите на Регионалния съюз;
4.Да участва редовно в дейността на дружествата и клубовете;
5.Да внася 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.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не се
наследяват.
Чл.13 Придобиване на членство
(1) Индивидуални членовете на Регионалния съюз се приемат въз
основа на отправена до него писмена молба, в която кандидатът
декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава.
(2) Колективни членове се приемат с решение на Управителния
съвет въз основа на отправена до него писмена молба, удостоверение за
съдебна регистрация и на решение на своя управителен съвет да
кандидатстват за колективен член .
(3) Почетни членове се приемат с решение на УС на сдружениетопо предложение на клубове, дружества или общински организации.
(4) На всеки член се издава членска карта, а на почетните членове
се издава почетна грамота и почетна значка.
Чл.14 Прекратяване на членство
(1) Членството се прекратява:
1.С едностранно писмено волеизявление до дружеството или
клуба;
2.Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
3.С изключване;
4.С прекратяване на юридическото лице - колективен член;
5.При отпадане.
(2) При прекратяване на членството, напускащият е длъжен да погаси
възникналите до прекратяване на членството му задължения към
сдружението.Напусналият или изключения член на сдружението след
прекратяване на членството няма право да иска от сдружението
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възстановяване на внесения до прекратяване на членството членски внос
или други направени имуществени вноски.
(3) Решението за изключване на член се взема от Общото събрание на
дружеството/клуба, в което членува, или от Управителния съвет при системно и
грубо нарушение на устава и при наличие на виновно поведение, което прави
по – нататъшното членство несъвместимо.
(4) Решението за изключване от съюза на колективен член се взема от
управителния съвет на Регионалния съюз.
(5) Отпадането на членство е налице, при невнасяне на членския внос
повече от една година и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се
констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение за
прекратяване на членството.
(6) Решенията за изключване могат да се обжалват пред висшестоящите
ръководни органи, включително и пред общото събрание на съюза. Жалбите и
възраженията се подават писмено и се решават от съответния орган в
двумесечен срок. За резултатите подателят на жалбата се информира писмено
от съответното дружество,клуб. Отпадането се констатира от дружествения,
клубен съвет по документи и с надлежно решение за прекратяване на
членството.
IV

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Имущество

Чл.15 Имуществото на Регионалния съюз се състои от правото на
собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства,
имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от
действащите нормативни актове.
Източници на средства на Регионалния съюз
Чл.16. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да
правят имуществени вноски под формата на членски внос.
Размера на членския внос се определя на 5.00 лева /пет лева/ за
година и следва да бъде заплатен на веднъж за цялата година до
31 май на същата, считано от 01.01.2015 год.
(2)По решение на Общите събрания на дружествата, клубовете
членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на
определена цел, определена с устава или с решение на Общото събрание. С
решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране
на вноските. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на
Общото събрание на Регионалния съюз.
(3)Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава
дарения, завещания и помощи от физически и юридически лица, да бъде
финансирано от български и международни фондове и финансови институции,
вкл. държавата и общините, от участие в международни и др. програми, както и
да сключва договори за спонсорство.
Управление, разпореждане и разходване на имущество
Чл.17 (1) Управлението и разпореждането с недвижими имоти и
движимите вещи - собственост на Регионалния съюз безвъзмездно
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предоставени такива, се осъществява в съответствие с Правилника за
дейността на Регионалния съюз и решение на общото събрание.
(2) Регионалният съюз може да изразходва безвъзмездно
средства за осъществяване дейността за постигане на целите от този
Устав, в съответствие с разпоредбите на чл.41 от ЗЮЛНЦ.
Допълнителна стопанска дейност
Чл.18 (1) Стопанска дейност сдружението осъществява съгласно
поставените цели и задачи и се подчинява на условията и реда,
определени от Устава, ЗЮЛНЦ, Търговски закон, Закона за
счетоводството и данъчните закони.
(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност е
консултантска дейност и бизнес услуги, свързани с разработване на
бизнес планове, проекти и програми; извършване на търговска дейност
във връзка с основната дейност на сдружението - логистични услуги карго, пощенски и други, административни услуги -преводи, легализации,
счетоводство, печатна и предпечатна подготовка -уеб-дизайн и
поддръжка, създаване на крайни рекламни продукти, вкл. чрез
използване на информационни технологии; сделки с интелектуална
собственост; извършване на маркетингови проучвания и анализи,
посредничество за коопериране в регионален, национален и
международен
мащаб,
управление
на
стопански
субекти;
администриране на целеви фондове за финансиране; управление на
недвижими имоти, вкл. наемане на имоти и сключване на концесионни
договори и извършване на др. търговски сделки за осъществяване
дейността на съюза, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена
от закона и свързана с предмета на основната му дейност.
(3)Приходите получени от допълнителните стопански дейности се
използват за постигане целите на съюза без да се разпределя печалба.
(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност
се възлага на Управителния съвет на сдружението.
(5) Сдружението не разпределя печалба от получените приходи от тази
дейност.
Чл.19. Ежегоден контрол
(1) Управителният съвет на Регионалния съюз всяка година до 31 март
изготвя годишен счетоводен отчет за изминалата година и го предоставя за
заверка от лицензиран експерт счетоводител.
(2) В същия срок изготвя доклад за дейността на Регионалния съюз със
съдържанието по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.
(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на РСОСЗР Русе, се заявяват за обявяване в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината,
следваща годината, за която се отнасят.
V СТРУКТУРА
Организационна структура
Чл.20 (1) Структурата на Регионалния съюз се състои от :
1.Дружества и клубове.
2.Общински организации.
3.Регионален съюз.

6

УСТАВ на Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Русе.
Изменен и допълнен на Общо отчетно-изборно събрание на сдружението от 17.03.2018 г.

(2) Дружествата и клубовете са основни организационни единици на
съюза, които се изграждат по местоживеене, по месторабота и по интереси и се
състоят най-малко от 5 (пет) члена и не повече от 50 (петдесет) члена.
(3) Общинските организации са главно структурно звено на Регионалния
съюз и обединяват дружествата и клубовете на територията на общината.
VI . УПРАВЛЕНИЕ
Органи на сдружението
Чл.21 (1) Органите на управление на сдружението са Общото събрание и
Управителен съвет.
(2) Председателите, заместник – председателите, секретарите и
членовете на общинските съвети и управителния съвет се избират за мандат
от 4 /четири/ години.
Състав на Общото събрание и представителството
Чл.22 (1) В Общото събрание участват всички членове на сдружението
лично или чрез свои пълномощници, делегати определени пропорционално на
членовете си.
(2) Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание
от законните им представители.
Компетентност на Общото събрание на Регионалния съюз
Чл. 23 Общото събрание:
1.изменя и допълва Устава на сдружението;
2.взема решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Контролната
комисия и определя техния брой;
4.определя основните насоки и програми за дейността на сдружението;
5.приема бюджета на сдружението и одобрява годишния финансов отчет;
6.назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в
случай на несъстоятелност;
7.разглежда предложения, сигнали и жалби срещу решения на
Управителния съвет за прекратяване на членство;
8.взема решение за участие в други организации;
9.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
10.приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролната
комисия;
11.отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на
действащите закони и Устава на сдружението или други вътрешни актове;
12.освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет;
13.взема решения относно размера и дължимостта на членския внос или
на други имуществени вноски;
14.отменя решения на другите органи на Регионалния съюз, които са взети
в противоречие с действащото законодателство, настоящия Устав или други
вътрешни актове, регламентиращи дейността му.
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Провеждане на Общо събрание на Регионалния съюз
Чл.24 (1) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж
годишно, но не по късно от края на първото тримесечие. Общо отчетно –
изборно събрание се свиква на всеки 4 /четири/ години.
(2) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по всяко време от
Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на сдружението.
Свикване на Общото събрание
Чл.25 (1) Общо събрание на регионалния съюз се състои от делегати
избрани от общинските организации на основание на квоти определени от
управителния съвет - пропорционални на членовете на общинските
организации.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се
свиква по искане на една трета от членовете на сдружението за редовно Общо
събрание и по искане на една трета от членовете за извънредно Общо
събрание.
(3) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание
Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо
събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено
искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(4) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в „Държавен
вестник” или регионалните печатни медии и поставена на мястото за обявления
в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(5)Поканата съдържа дневния ред на въпросите предложени за
обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане
на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(6)Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото
събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Право на сведение
Чл.26 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото
събрание на Регионалния съюз, трябва да бъдат предоставени на
разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата
на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание.
При поискване те се предоставят на всеки член безплатно за запознаване.
Списък на присъстващите
Чл.27(1) На всяко заседание на Общото събрание се изготвя списък на
присъстващите членове или техните представители. Членовете и
представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.
Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание и се
прилага към протокола от заседанието.
(2) В списъка по предходната алинея се включват делегати, които са
заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване
след установяването на наличие на кворум.
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Кворум
Чл.28 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове,
представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум
Управителния съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас
Чл.29 Всички членове без почетните, които не са членове на
сдружението, имат право на един глас. Гласуването е явно или тайно.
Мнозинство
Чл.30 (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от
присъстващите.
(2) Решенията за изменение и допълнение на Устава и за преобразуване
и прекратяване на сдружението, за придобиване, отчуждаване и обременяване
на недвижимите имоти и учередяването на вещни права върху тях, както и
отдаването им под наем се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Решения
Чл.31(1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи
въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове
присъстват или са представени на събранието и никой не възразява
повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2)Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на
управление по низходяща линия. Те подлежат на съдебен контрол относно
тяхната законосъобразност и съответствие с настоящия Устав.
(3)Решенията на управителните органи на Регионалния съюз, които са
взети в противоречие с действащото законодателство, настоящия Устав или
предходно решение на Общо събрание, могат да бъдат оспорвани пред
Общото събрание по искане на заинтересованите членове или орган,
отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година
от датата на вземане на решение.
Протокол
Чл.32 (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в
специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2)Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и
секретаря на събранието, които отговарят за верността му и от преброителите
на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и
документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3)Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и
да следи за точното записване на решенията на протокола.
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Органи на управление на дружествата и клубовете
Чл.33 (1) Общото събрание на дружеството и клуба се състои от всички
негови членове. То се свиква най – малко веднъж в годината. Общото отчетно –
изборно събрание се свиква на всеки 4 /четири/ години.
(2)Събранието
обсъжда
въпроси
свързани
с
дейността
на
дружеството/клуба и приема отчет на ръководството.
(3)Събранието избира дружествен, клубен съвет и председател с мандат
от 4 години. При необходимост дружественият (клубен) съвет може да се
попълва през целия период на неговия мандат.
(4) Численият състав на съвета се определя от общото събрание.
(5) Дружественият/клубният съвет избира секретар-касиер, който отчита
членския внос и организира свикването на общите събрания и информира
членовете за всичките мероприятия и дейности.
Органи на управление на общинските организации
Чл.34. (1)Органи на управление на общинската организация са Общото
събрание и Общинския съвет.
(2) Общото отчетно – изборно събрание на общинската организация се
състои от всички членове на организацията, когато нейния състав е до 100
души, или делегати от дружествата /клубовете, когато численият състав е над
указания с мандат от 4 години, на основата на норми, определени от
управителния орган на общинската организация.
(3) Общото събрание се свиква на редовно заседание най - малко веднъж
годишно. Общото отчетно- изборно събрание се свиква на редовно заседание
на всеки четири години. То може да се свика и на извънредно заседание от
управителния орган или по искане на 1/3 от членовете на организацията.
Чл.35 Общото отчетно-изборно събрание на общинската организация:
1.Приема отчетите на Общинския съвет и на Общинската контролна
комисия;
2. Избира и освобождава членовете на Общинския съвет и Общинската
контролна комисия, и определя техния брой, като членове на общинския съвет
по право са председателите на дружества;
3. Избира делегати за Общото отчетно-изборно събрание на
Регионалния съюз;
4.Отменя решения на други органи на общинската организация и на
дружествата и клубовете, когато противоречат на закона, устава или други
вътрешни актове, регламентиращи дейността на Регионалния съюз.
Чл.36. Управителният орган на общинската организация-общинският
съвет има следните правомощия:
1.Подготвя материалите на Общото събрание на общинската
организация и организира изпълнението на неговите решения и на решенията
на Общото събрание на Регионалния съюз, които се отнасят до общинската
организация;
2. Формира направления по основните дейности на Регионалния съюз и
утвърждава организационно-управленската структура.;
3.Приема бюджета на управителния орган и отчита изпълнението му;
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4.Ежегодно приема отчет за дейността на общинската организация;
5.Регистрира, води на отчет и ръководи дружествата и клубовете на
Регионалния съюз в общината;
6.Ръководи и отговаря за дейността по стопанисване, поддържане и
увеличаване на движимото имущество на Регионалния съюз;
7.Приема годишни и други планове за работата на Общинската
организация.
Чл.37 (1) Изборът на общинския съвет, контролната комисия и делегати
за конференцията на регионалния съюз може да става с явно или тайно
гласуване.
(2) Общинския съвет избира изпълнително бюро и от неговия състав
председател, заместник председатели и секретар. Изборът може да бъде явен
или таен. Същите се избират за мандат от 4 /четири/ години.
Чл.38. (1) Управителният орган на общинската организация-общинският
съвет се свиква на заседания от председателя най-малко веднъж на три
месеца. Председателят е длъжен да го свика и по искане на 1/3 от членовете.
Заседанията са законни, ако на тях присъстват повече от половината от
членовете му и взема решения с мнозинство повече от половината от
присъстващите.
(2) Общинската контролна комисия избира от състава си председател и
секретар. Заседанията на комисията се свикват от нейния председател наймалко веднъж на 6 (шест) месеца. То е законно, ако в него участват 2/3 от
членовете и. Комисията взема решение с мнозинство повече от половината от
присъстващите.
Управителен съвет на Регионалния съюз
Чл.39. (1)Сдружението се управлява и представлява от Управителен
съвет.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото отчетно –
изборно събрание в състав от 15 (петнадесет) члена с мандат от 4 (четири)
години.
(3)Броя на членовете на управителния съвет на регионалния съюз и
регионалната контролна комисия се определя от общото събрание, като негови
членове по право са председателите на общинските организации.
(4)Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член
на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя
законен представител или изрично нотариално упълномощено физическо лице.
(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани от
общото отчетно-изборно събрание. От своя състав избират председател,
заместник-председатели и секретар с мандат от 4 (четири ) години.
(6)Управителният съвет се свиква на заседание от Председателя си
най-малко веднъж на четири месеца. Председателят е длъжен да го свика и по
искане на 1/3 от членовете му в 15 дневен срок след постъпване на искането.
(7)Заседанията са законни, ако на тях присъстват повече от половината
от членовете му и взема решения с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
(8)Изборът на управителен съвет на регионален съюз, регионална
контролна комисия, може да става с тайно или явно гласуване.
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(9)Присъстващо е и лице с което има двустранна телефонна или друга
връзка гарантираща установяването на самоличноста му и позволяваща
участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този
член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
Права и задължение на Управителния съвет на Регионален съюз
Чл.40 .(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и
задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между
членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на
изпълнителните членове.
(2)Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват
задълженията си в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението
и след като престанат да бъдат негови членове.
(3)Управителният съвет приема правила за работата си и избира
Председател от членовете си, който има продължителност на мандата равен
на този на членовете на Управителния съвет.
(4)Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика
заседание за обсъждане на отделни въпроси.
(5)Управителният съвет:
1.Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на
сдружението;
2.Приема организационно-управленската структура, реда за назначаване
и освобождаване на персонала, определя възнагражденията и правилата за
работната заплата и други вътрешни правила на сдружението;
3.Подготвя предложения за придобиване, отчуждаване и обременяване
на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и
отдаването им под наем за срок над една година;
4.Определя реда и организира извършването на дейността на
сдружението;
5.Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на
сдружението;
6.Подготвя бюджета на сдружението и начините за неговото
изразходване съвместно с Контролната комисия и го внася за приемане от
общото събрание;
7.Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
8.Определя обема на представителната власт на председателите на
общинските организации, на отделни негови членове и на управителите на
клонове с изрично пълномощно от председателя на УС на РСОСЗР;
9.Осигурява издаването на печатен орган на Регионалния съюз или
поддържането на уеб-страница;
10.Приема ежегодните отчети за дейността на Регионалния съюз и
промени в реда за формиране и разходване на финансовите средства и
материалните активи на сдружението;
11.Приема правилници, наредби, план за работа на Регионалния съюз и
инструкции по основните дейности;
12.Ежегодно приема бюджета си, както и общия финансов отчет за
предшестващата година, който представя до 31 май в Централния регистър;
13.Ръководи международната дейност на Регионалния съюз;
14.Организира изпълнението по Глава Трета от ЗЮЛНЦ;
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15.Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от
компетентността на Общото събрание.
Кворум и мнозинство
Чл.41 .(1) Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от
половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от
друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече
от един отсъстващ.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите членове.
Отговорност на членовете на Управителния съвет
Чл.42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност
за свои действия, с които увреждат интересите на сдружението. Всеки от
членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи,
че няма вина за настъпилите вреди.
Председател на Управителния съвет
Чл.43.(1) Управителният съвет възлага управлението на сдружението
на Председателя. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на
Управителния съвет за настъпилите обстоятелства, които са от съществено
значение за сдружението.
(2)Председателят на Управителния съвет има право да извършва
всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го
представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени
действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава
продава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, без
изричното решение на общото събрание.
(3)Председателят на Управителния съвет:
1.Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
2.Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му
ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3.Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му
възложени от Управителния съвет и общото събрание;
4.В съответствие с приетия бюджет се разпорежда с имуществото и
финансовите средства на сдружението,( разходването на средствата за
текущата издръжка на дейноста на съюза – консумативни разходи, разходи за
счетоводно обслужване, административни разходи и др. ). Всякакви други
разходи и поемане на финансови задължния извършва въз основа на решение
на Управителния съвет;
5.Разпределя ресорните отговорности на заместник - председателите,
определя функциите на останалите членове, и утвърждава разходите за
техните възнаграждения;
6.Ежегодно осигурява проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
от лицензиран експерт счетоводител;
7.Подписва трудовите и гражданските договори на служителите в
Регионалния съюз.

13

УСТАВ на Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва град Русе.
Изменен и допълнен на Общо отчетно-изборно събрание на сдружението от 17.03.2018 г.

Статут на контролната комисия
Чл.44 .(1) Контролна комисия.
1.Избира председател и секретар от състава си, които не могат да
участват в други ръководни органи на Регионалния съюз;
2.Упражнява вътрешен финансов контрол върху отчета и стопанисването
на имуществото на Регионалния съюз;
3.Контролира спазването на Устава на Регионалния съюз;
4.Разглежда жалби, възражения, вътрешно-съюзни спорове и въпроси на
съюзната етика. Предлага решения пред съответните органи;
5.Председателят на комисията участва в заседанията на Управителния
съвет със съвещателен глас;
6.Осъществява методическо ръководство на общинските контролни
комисии.
(2) Контролната комисия се свиква на заседание от председателя. То е
законно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му и взема
решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
(3) Контролната комисия се избира от общото отчетно - изборно събрание
с мандат от 4 (четири) години и се състои от 5 (пет) члена.
VII ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.45 Регионалният съюз не може да се преобразува в юридическо лице
с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл.46. (1) Сдружението се прекратява:
1.По решение на Общото събрание;
2.При обявяването му в несъстоятелност;
3.С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в
определение от ЗЮЛНЦ случаи;
(2)При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
(3)Ликвидацията се извършва от Управителния съвет- на сдружението
или от определено от него лице.
(4)Имуществените въпроси при ликвидация се решават в съответствие с
чл.15 от ЗЮЛНЦ.
VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.47 (1) Офицери и сержанти от резерва по смисъла на този Устав са
тези, които са получили или могат да получат мобилизационно назначение по
щатовете за военно време и подписалите договор с Министъра на отбраната за
служба в постоянния резерв.
(2) Офицери и сержанти от запаса са навършилите пределна възраст за
мобилизационния резерв и признатите за негодни за военна служба по
здравословни причини от военномедицинските органи.
Чл.48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда
предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл.49. Знамето на Регионалния съюз е българският трибагреник, от
едната страна е извезан, изправен гологлав лъв, а от другата надпис:
"Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Русе".
Същото знаме имат и общинските организации, като на него допълнително се
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изписва и седалището им. Знамената се съхраняват в седалището (сградата)
на Регионалния съюз и общинските организации. Отговорност за съхранението
и използването им носят техните секретари.
Чл.50.(1) Печатът на Регионалния съюз е кръгъл с надпис по кръга: "
Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва - Русе", а в
центъра - хризонтален надпис “УС на РСОСЗР“. Съхранява се от председателя
на управителния съвет.
(2)Печати имат и Общинските организации, като те са кръгли с надпис
по кръга: " Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Русе ", а в центъра -хризонтален надпис “ОбщС на РСОСЗР” ,а под него населеното място. Съхраняват се председателя на общинския съвет.
Чл.51 Значката (логото) на Регионалния съюз има формата на щит, в
който са поставени изправен лъв на бяло, зелено и червено поле с кръстосани
мечове, на вътрешен жълт фон и на външен син фон. В Горния край на щита с
надпис “РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ” , а в лентата под него “РУСЕ”, в лентата под
щита с надпис “РСОСЗР”.
Чл.52. Празникът на Регионалния съюз е 6 май.
Чл.53. Маршът на Регионалния съюз е "Велик е нашият войник".
Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия
Устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско
законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
Изменен и допълнен на Общото отчетно-изборно събрание на
сдружението, състояло се на 17.03.2018 год. в град Русе.
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