ПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КСО СПЕЦИАЛИСТИТЕ”

Чл.1(1) С този правилник се определят условията и редът за приемане на нови членове в
„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КСО СПЕЦИАЛИСТИТЕ”.
(2) Основните положения на членството в Сдружението са описани в Устава, от чл. 9 до чл. 13.
РАЗДЕЛ І
Изисквания към кандидатите
Чл.2(1) Членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни
физически лица, които приемат неговия Устав, заплатят членския си внос, желаят да помагат
за развитието му и са утвърдени за членове на Сдружението по реда, предвиден в този Устав.
(2) Физическите лица, които могат да бъдат приемани за членове на Сдружението, трябва да
бъдат специалисти с някой от следните профили:
- корпоративна социална отговорност
- устойчиво развитие; и
- други специалисти, които се реализират в тази област (напр. човешки ресурси, управление на
околната среда, връзки с обществеността, здравословни и безопасни условия на труд,
маркетинг, икономисти, ангажирани с финансово управление и други)
(3) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат и студенти, които следват
корпоративна социална отговорност и специалности, свързани с нея, като тяхното членство е
ограничено и не носи правата по чл.2, ред 1-3. Студентите придобиват пълните права за
членство след като се дипломират и започнат да заплащат пълния размер на членския внос,
определен за физическите лица по ал. 2.
РАЗДЕЛ ІІ
Общ ред за приемане
Чл.3 Членството в Сдружението е доброволно. Възникването на членство в Българска
асоциация на КСО специалистите става чрез писмено заявление за членство (по образец) и
писмена препоръка от редовно отчетен за съответната година член на БАКСОС. Документите
за членство се подават до Управителния съвет, който своевременно уведомява всички
членове за ново постъпилата заявка. В седемдневен срок от уведомлението членовете на
Сдружението имат право за изразят своето писмено мнение против приемането на
конкретната заявка.
Чл.4 След изтичане на седемдневния срок решението за приемане на новия член се взема от
Управителния съвет, с явно гласуване. Кворумът и мнозинството при взимане на решение за
приемане н новия член се извършва по реда, определен от закона и Устава, включително и
неприсъствено, по мейл. Лицето може да ползва правата на членството си след заплащане на
членския внос. Отказът на Управителния съвет подлежи на обжалване пред ОС на първата
редовна сесия. Решението на ОС е окончателно.
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РАЗДЕЛ ІIІ
Размер и плащане на членски внос
Чл.5.(1) Размерът на членския внос, определен след решение на ОС е, както следва: 120 (сто и
двадесет лева), платими до 30 дни след решението на УС за приемане на новия член.
(2) Членството се продължава за следващата година като се заплаща членски внос до 31
декември на текущата година.
(3) Членският внос и имуществените вноски на членовете се внасят в банковата сметка на
сдружението.
Чл.6(1) С решение на УС може да бъде освободен от заплащане на членски внос за
съответната календарна година член на Сдружението, който:
- Съществено е допринесъл с личната си дейност за реализиране целите на Сдружението;
- Е социално слаб или временно безработен, както и лице, ползващо отпуск по майчинство.
- При други важни причини и обстоятелства по преценка на УС.
(2) УС може да вземе решение и за пълно освобождаване или редуциране на членския внос на
новоприет член, чието приемане е станало през втората половина на текущата календарна
година.
(3) Член, чието членство е прекратено поради неплащане на членски внос, може да бъде приет
отново само след като заплати дължимата до момента на прекратяването вноска
РАЗДЕЛ ІV
Ползи от членството в Сдружението
Чл.7 Членовете:
1.
Имат право на глас в Общото събрание;
2.
Получават годишен сертификат за членство в Сдружението;
3.
Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението;
4.
Имат достъп до национални и международни събития от името на Сдружението;
5.
Биват представени в web страницата на Сдружението;
6.
Ползват преференциални цени при провеждането на конференции, обучения, семинари,
изложения, фестивали и друго;
7.
Получават (по тяхно желание) подкрепа в реализирането на проекти в областта на КСО,
инициирани от собствените им организации;
8.
Могат да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението.
Този Правилник е приет на 22.02.2019 г. от Управителен съвет, проведен в София.
Правилникът съдържа 2 страници.
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