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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
за връзки с обществеността и международната дейност на 

РСОСЗР – Русе 
 

 
Чл. 1  С тази наредба се определят редът и условията за връзки с обществеността и 
международната  дейност на РСОСЗР. 
 
Чл. 2  Връзките с обществеността, медиите, местни и държавни власти се осъществяват: 

1. Чрез провеждане на интервюта с медии от председателя на УС на РСОСЗР. 
2. Чрез провеждане на пресконференции на УС на РСОСЗР. 
3. Чрез изпращане на прес–съобщения по e–mail до медиите. 
4. Чрез провеждане на срещи от членовете на Управителния съвет с представителите на 

местните и държавните власти. 
5. Чрез публикация в местния и регионалния печат, в–к ”Българско войнство”, сп. ”Военен 

глас” и в–к ”Българска армия”. 
6. Чрез провеждане на срещи от членовете на Управителния съвет с представители на 

МО, МВР и други министерства и ведомства в сферата на сигурността. 
7. Чрез провеждане на срещи от членовете на Управителния съвет с представители на 

сродни военно–патриотични организации. 
8. Чрез провеждане на срещи с кметовете на общини на местно ниво от председателите на 

общинските организации. 
 
Чл. 3  Право на изявления от името на РСОСЗР има единствено и само Председателя на УС 
на РСОСЗР в писмен или устен вид. 
 
Чл. 4  Кореспонденцията с медиите, местните и държавни власти, физически и юридически 
лица се осъществява на бланка с изходящ номер, лого на сдружението, подписана и 
подпечатана от Председателя на УС на РСОСЗР. 
 
Чл. 5  Грамоти и поздравителни адреси от името на РСОСЗР се издават в следните случаи: 

1. За заслуги към съюза на членове на сдружението, представители на местни и държавни 
власти, физически и юридически лица по решение на УС на РСОСЗР. 

2. При навършване на кръгли годишнини от членове на съюза по писмено предложение на 
Председателите на Общинските организации. 

3. При и по повод честване на национални празници по решение на УС на РСОСЗР. 
4. Грамотите и поздравителните адреси се издават единствено от името на РСОСЗР и се 

подписват и подпечатват от Председателя на УС на сдружението. 
5. За грамотите и поздравителните адреси се води регистър и архив от Секретаря на 

Управителния съвет. 
6. По решение на УС на РСОСЗР могат да бъдат закупувани и подаръци по случай кръгли 

годишнини на членове на съюза или на лица с изключителни заслуги към съюза. 
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    Чл. 6  Отразяването на дейността на сдружението основно се осъщяствява чрез 
публикуване на новини и събития в интернет страницата www.rusersoszr.dir.bg  и публикации 
във в–к ”Българско войнство” и сп. ”Военен глас”. 
 
    Чл. 7  За осигуряването на публикации в медиите Управителния съвет определя 
кореспондент на РСОСЗР. 

1. Кореспондента на сдружението е подчинен на Председателя на УС на РСОСЗР. 
2. Всички материали изготвени от кореспондента на сдружението задължително се 

съгласуват с председателя на УС на РСОСЗР преди тяхната публикация. 
3. За всички отразени в медиите мероприятия, събития и новини се води архив на хартиен 

и магнитен носител (текстове, снимки, отрязъци от вестници и списания). 
4. На всяко 3–месечие кореспондента представя отчет пред Управителния съвет за 

отразените от него мероприятия и събития за съответия период. 
5. В края на всяка година кореспондента изготвя предложение за годишен абонамент и 

разпределение на в–к ”Българско войнство” и сп. ”Военен глас”. 
 
    Чл. 8 Кореспондента на сдружението получава месечен хонорар за дейността си, определен 
от Управителния съвет. 
 
    Чл. 9 Отразяването на дейността на дружествата и общинските организации се осъществява 
от техните Председатели, чрез изпращането на снимки  и кратко резюме за събитието по e–
mail: oficer_ruse@dir.bg  или на магнитен носител CD до кореспондента и Председателя на УС 
на РСОСЗР. 
 
    Чл. 10  Международната дейност се осъществява от УС на РСОСЗР и включва: 

1. Осъществяване на контакти със сродни организации от страни членки на НАТО и ЕС. 
2. Осъществяване на контакти със сродни организации от други страни. 
3. Провеждане на съвместни меропроятия с председатели на сродни организации по т.1  

          и т.2. 
4. Осъществяване на срещи и контакти с дипломатически представителства в Република 

България. 
5. Подготовка и участие в съвместни проекти финансирани от ЕС и други донори. 

 
    Чл. 11 Сключването на споразумения за сътрудничество се осъществяват от Председателя 
на УС на РСОСЗР по решение на Управителния съвет. 
 
    Чл. 12 Никой друг, освен председателя на УС на РСОСЗР няма право да представлява 
официално сдружението пред сродни организации и дипломатически представителства. 
 
    Чл. 13 Дружествата и общинските организации имат право да осъществяват съвместни 
международни мероприятия, само след изричното писмено уведомяване на УС на РСОСЗР. 
 
    Чл. 14 Ежегодно в бюджета на сдружението се предвиждат средства за провеждането на 
международната дейност на РСОСЗР. 
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Наредбата е приета единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г. 


