ПРОЦЕДУРА
ПО ПРИЕМАНЕ НА НОВИ КЛУБОВЕ
АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО В ОБС

При постъпване в ОБС на информация за проявено желание за създаване на
Скаутски клуб с инициаторите се провежда среща. На нея присъстват Президента или
Главният скаут и други членове на УС, Клубни водачи. Те запознават инициаторите със
Скаутското движение, предоставят им Устава и Правилника на ОБС и друга литература
за Световното скаутско движение.
Инициативният комитет след запознаване с предоставената информация,
заявява пред Президента на организацията своето желание за учредяване на Скаутски
клуб. В присъствието на член на УС, Инициативният комитет – най-малко от 5 /пет/
души провежда Учредително събрание с дневен ред:
1.Учредяване на скаутски клуб;
2.Избор на име на скаутският клуб;
3.Избор на ръководен съвет и представляващ клуба.
Попълва се Учредителен протокол в два екземпляра/един за архива на клуба и
един за архива на ОБС/, които се подписват от всички учредители и от присъстващия
представител на УС на ОБС. Новоизбраният Ръководен съвет /РС/ на клуба, попълва
Заявление за членство в ОБС. Всички членове на РС предоставят свидетелство за
съдимост и кратка автобиография. Така оформените Учредителен протокол, Заявление
за членство, свидетелства за съдимост и автобиографии, заедно с документ за платена
клубна такса, се изпращат в УС на ОБС. От момента на получаване на горепосочените
документи от УС на ОБС новорегистрираният клуб се счита за Асоцииран скаутски клуб.
На РС на бъдещият Скаутски клуб се дава минимум 1 /една/ година подготвителен
срок, през който с подкрепата и съдействието на определения от УС ментор трябва :







Да доизгради структурата на клуба;
Да осигури участието на всички членове на ръководния съвет в поне едно
обучение „Основи на скаутството” и едно обучение за програмата на някоя от
възрастовите секции.
Да сформира поне 1 Отряд, който да включва патрули от поне две
последователни възрастови групи.
Да участва активно в дейността на ОБС.
Да прилага на практика скаутския метод.
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Асоциираното членство продължава до утвърждаване приемането на клуба с
решение на Общото събрание на ОБС за пълноправно членство или удължаване срока
на наблюдаване. Пред Общото събрание доклад с предложение прави набюдаващия
ментор и представляващия на новия клуб. По своя преценка Управителния съвет може
да даде препоръка на Общото събрание да се удължи срока за наблюдаване или да
откаже мотивирано приемането на този клуб. В случай на положително решение на
Общото събрание, Управителния съвет назначава Клубен водач на новия клуб.

ПРАВА НА АСОЦИИРАНИТЕ КЛУБОВЕ:
1. Да присъстват на Общото събрание на ОБС.
2. Да бъдат представлявани на Общото събрание от един делегат.
3. Могат да участват във всички обсъждания в Общото събрание с право на
съвещателен глас.
4. Да получават всякаква официална кореспонденция от ОБС.
5. Да получават услуги от Световното скаутско бюро и неговите регионални офиси
под формата на визити, възможност за участие в курсове, семинари и други.
6. Да участват в световни и/или регионални и/или национални Джамборета,
лагери или други скаутски дейности, съгласно въведените правила на ОБС.
7. Да имат назначен ментор от ОБС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Приемане и спазване на изискванията на Устава и Правилника на ОБС.
2. При участие в национална медия в качеството им на скаути, представянето се
съгласува с ментора и Управителния съвет предварително. При регионалните
медии е допустимо да бъде уведомен само назначения ментор.
3. Заплащане на годишна клубна такса – определeна от Управителния съвет на
ОБС. Утвърдена е годишна такса от 15 /петнадесет/ лева на член, независимо от
възрастта. Сумата се превежда по банкова сметка на ОБС ,срещу което се издава
официален документ за платен членски внос.
4. С решение на Управителния съвет (Решение No 21/ 07.01.2014 g) е гласуван
размер на месечна клубна такса от 5 /пет/ до 20 /двадесет/ лева , които се
дължат към самият клуб. Тези пари се събират касиера на клуба и служат за
текущи разходи по вътрешно решение на самият клуб.
Регистрация на членовете на новосъздадения скаутски клуб се извършва от едно
лице, определено от представляващия клуба на адрес: www.register.scout.bg
Регистрация на клуба като такъв се извършва от представляващия клуба на следния
адрес : Регистрация на клуба
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