ПОЛОЖЕНИЕ
За регламентиране на съвместната дейност на структурите на Съюза и
колективните членове, които не са отразени в Устава.
Проблемът възникна поради зачестили писма и въпроси относно статута на
колективните членове, неточно тълкуване на Устава и непознаване ЗЮЛНЦ в
това отношение.
Горното създаде някои проблеми в отделни общински организации на
Съюза по места, което наложи този въпрос да се разработи и постави на
вниманието на ЦС.
Кои са основните въпроси на съвместната дейност, които не са отразени
/конкретизирани / в Устава.
На първо място: следва да се различава и да не се бърка членството в
Съюза с организационните структури на същия каквито грешки правят някои
областни и общински организации. Колективните членове не са организационни
структури на Съюза. Те си имат свои организационни структури, свои устави и
програми за работа, водят се на отчет в съда, а тези в обществена полза са
регистрирани и се отчитат в централния регистър на Министерството на
правосъдието. Условието за членство в Съюза е същите да признават Устава и
програмата, споделят целите и средствата за тяхното постигане и изпълняват
решенията на висшестоящите органи и да си плащат определения членски внос
съобразно декларираните членове. Сдруженията заявяват това в молбата си за
членство и в решението на нейния управителен орган за членство в СОСЗР.
Съгласно чл.9,т.4,5,6 от Устава на СОСЗР в зависимост от състоянието на
организацията като организационна структура, УС на СОСЗР определя статута на
колективния член относително към структурите на Съюза, областни или
общински, което е само условно приравняване, за да се отчита тяхното участие в
организационния живот на Съюза. Съгласно чл.13, ал.2 от Устава сдруженията и
техните клонове /общински организации и клубове по места/ се представляват
към ЦС, областните или общински структури на Съюза чрез техните
председатели или определени от техния ръководен орган представители с изрично
пълномощно. Тези колективни членове, които имат само една организация в
областта, се отчитат и взаимодействат със съответната общинска организация на
Съюза. Ако съответният колективен член има повече от една общинска
организация или клонове в общини на областно ниво, се отчитат и
взаимодействат с областните организации на Съюза, а на местно ниво техните
клонове с общинските организации.
Част от колективните членове на Съюза имат в състава си освен
индивидуални и колективни членове, които са също организации по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и имат като структури областни и
общински организации или клонове и клубове. Някои от тях имат за членове
корпоративни структури, например Асоциацията на сухопътни войски и
Асоциацията на комуникационните и информационни специалисти /АПИС/.
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Неправилно е такива организации да се третират като структури на Съюза или на
негови областни и общински организации, освен ако те изрично не са изявили
това и са се отказали от статута си на самостоятелни юридически лица. Част от
техните членове са и членове на областни или общински организации, което е
разрешено от ЗЮЛНЦ и Устава на СОСЗР и съответната организация. Затова е
неправилно техните членове, които не са членове на Съюза да се включват в
статистическите отчети на областните и общински организации.
Вторият въпрос е свързан с плащане на членския внос от колективните
членове.
Членовете на колективните членове, съгласно техните устави, плащат
членски внос съгласно приетите от техните управителни съвети и инструкции.
Определеният членски внос на колективните членове в Съюза се заплаща: от
организации с признат статут на областна организация – в касата и по сметката на
Съюза и от организации със статут на общински организации или имащи
структури само в една община, плащат членски внос към областните и общински
организации на Съюза. Разпределението на получения членски внос от
колективните членове е съгласно Устава на Съюза.
Третият въпрос касае представителството на колективните членове по
места и участието им в работата на областните и общински организации на
Съюза.
Клоновете /областни и общински организации на колективните членове/ са
техни представители към съответните структури на Съюза и се представляват от
техните председатели. Председателят или техен представител може да бъде
избиран в ръководството на общинската или областната организация с решения
на съответния съвет на Съюза, но за това се изисква тяхното съгласие и
съгласието на тяхната структура по места. Председателят на клона /структурата/
на местно ниво има право да участва в заседанията на съответния съвет в правото
си на колективен член. Взаимодействието се осъществява съгласно годишните
планове на Съюза.
Регионалните съюзи на офицерите и сержантите от запаса и резерва
(РСОСЗР) – в Русе, Ямбол, Смолян и Разград са със статут на областнни
организации на СОСЗР.
Положението е приеето на заседание на ЦС на 30 август 2018 год.
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