Статут на званието „Почетен член” на СОСЗР
Чл.1. В съответствие с Устава, инструкциите на УС за организационната дейност и за
стимулирането, символите и ритуалите в Съюза почетни членове могат да бъдат:
1.1. Дългогодишни членове на Съюза, които се ползват с почит и уважение и които
имат заслуги към СОСЗР.
1.2. Високопоставени държавни служители и представители на органите за местно
самоуправление, имащи принос за развитието и дейността на Съюза, неговите структури и
финансово състояние.
Чл.2. Със званието „Почетен член” на СОСЗР могат да бъдат удостоявани:
2.1. Офицери и сержанти на кадрова служба от Българската армия и служители в
системата на Министерството на вътрешните работи и специалните служби, които
системно и активно подпомагат дейността на Съюза и неговите структури.
2.2. Офицери и сержанти от запаса и резерва, които са дългогодишни членове на
Съюза, допринесли с дейността си за укрепването и развитието му и издигане на неговата
роля и престиж в обществото, основатели на Съюза и структурите му с принос в
популяризирането на неговите цели и дейности.
2.3. Граждански лица, обществени, стопански дейци и дарители, които съществено
допринасят за повишаване на неговото влияние и обществена значимост в обществото,
подпомагат и съдействат на Съюза в реализацията на неговите цели и задачите му и го
подпомагат материално и финансово.
Чл.3. Решение за удостояване със званието „Почетен член” на СОСЗР взема Централния
съвет на Съюза. Решението се взема с обикновено мнозинство на присъстващите членове на
ЦС.
Чл.4. Предложение за удостояване със звание „Почетен член” могат да правят
Управителните съвети на областните /Столичния/, общински /районни\ съвети,
Управителните съвети на асоциациите – колективни членове на СОСЗР и дружествените
/клубни/ съвети по йерархичен ред отдолу-нагоре. Предложенията в писмен вид се правят
два месеца преди заседанието на ЦС на Съюза
Чл.5. Почетните членове на СОСЗР се водят на отчет в специална книга в деловодството
на УС и в съответните структури на Съюзая, от които са предложени за удостояване.
Чл.6. На удостоените със звание „Почетен член” на СОСЗР се връчват карта на „почетен
член” на СОСЗР, почетна грамота и значка на Съюза.
Чл.7. Почетните членове на СОСЗР могат да бъдат канени на общо събрание /конгрес/,
конференции и общи събрания на структурите на Съюза /без право на глас/ и на други
съюзни мероприятия.
Чл.8.Почетните членове на СОСЗР /с изключение на удостоените по т.т.2.2/ не могат да
бъдат избирани в ръководните органи на Съюза и не плащат членски внос.
Чл.9.Почетните членове на СОСЗР могат да участват в издателската и научната дейност
на Съюза.
Чл.10.Структурите на Съюза могат да честват юбилейни годишнини на почетните
членове на Съюза.
Чл.11.Званието „Почетен член” и съответните почетна грамота и значка на Съюза се
връчват от председателите на съответни управителни съвети в подходяща тържествена
обстановка.
Настоящият статут е приет на заседание на Централния съвет на Съюза на 29.11.2018
год. с протокол № 12/29.11.2018.

