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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
ЗА ДОКУМЕНТООБОРОТА НА СДРУЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА 
И РЕЗЕРВА ГРАД РУСЕ 

 
 

    Чл. 1  С тази Наредба се регламентират документите, които се изготвят и водят на отчет в 
Дружествата, Клубовете, Общинските организации и Регионалния съюз. 
 
    Чл. 2  Документи, кото се изготвят и водят на отчет в Дружествата и Клубовете. 
            1.  Списък на членовете на дружеството и клуба. 
            2.  Годишен статистически лист, екземпляр от който ежегодно до 05.12 на текущата 
година се изпраща в Общинския съвет. 
            3.  Годишен план и протоколи от общите събрания. 
            4.  Ведомости за събран членски внос. 
            5.  Финансово отчетни документи – касови ордери за отчетен членски внос в 
общинската организация, фактури, препис от протоколни решения. 
 
    Чл. 3  Документи, които се изготвят и водят на отчет в Общинските съвети на РСОСЗР. 
            1.  Регистрация на дружествата, броят на членовете в тях, местата, където са 
създадени и общия брой на членовете в организацията. 
            2.  Годишен статистически отчет, който се изпраща в регионалния съюз. 
            3. Годишни планове и протоколи от конференции, заседания на общинския съвет и 
Изпълнителното бюро. 
            4.  Печат и знаме на Общинската организация на РСОСЗР – Русе 
            5.  Касова книга. 
            6.  Книга за приходите и разходите. 
            7.  Квитанции от приходни ордери за членски внос. 
            8.  Инвентарна книга за имуществото. 
            9.  Картон за наличните дълготрайни материали. 
            10.  Поименен списък на Общинския съвет и Изпълнителното бюро. 
            11.  Ежегоден финансов отчет за изтеклата и бюджет за текущата година. 
           12.  Отчетни финансови документи – ордери, фактури, ведомости за хонорари. 
 
    Чл. 4  Документи, които се изготвят и водят на отчет в РСОСЗР в гр. Русе. 
            1.  Регистрация на Общинските организации, броят на дружествата във всяка от тях, 
броят на членовете във всяко дружество и общия брой на членовете. 
            2.  Поименен списък на.: 
            – УС на РСОСЗР – Русе  
            –  На общнските съвети и на техните Изпълнителни бюра. 
            3.  Годишен план за работата на сдружение РСОСЗР. 
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            4.  Протоколи от конференции /отчетни и отчетно-изборни/ на Регионалния съюз, 
заседания на УС на РСОСЗР – гр. Русе. 
            5.  Финансови документи, съгласно наредбата за счетоводната отчетност и 
документооборота. 
            6.  Книги за регистриране на входяща и изходяща кореспонденция. 
            7.  Книга за регистриране на заповеди. 
            8.  Печат и знаме на Регионалния съюз. 
            9.  Наредба за социално подпомагане на членовете на сдружението. 
            10. Наредба за документооборота на сдружението. 
            11. Наредба за прием на членовете на сдружението, издаването и ползването на 
членските карти. 
            12.  Наредба за събиране и отчитане на членския внос. 
            13. Наредба за организационната дейност на сдружението. 
            14. Наредба за ползването на клубовете и материалните средства. 
            15. Наредба за връзки с обществеността и международната дейност на сдружението. 
            16. Наредба за военно – патриотичната дейност на сдружението. 
            17. Наредба за участие на сдружението в празници от местно и национално значение. 
            18. Наредба за ползването на герба и знамето на сдружението. 
            19. Наредба за счетоводната отчетност и документооборота. 
            20. Устав на сдружение РСОСЗР гр. Русе. 
            21. Правилник за работата на Управителния съвет 
            22. Правилник за дейността на Централен клуб на РСОСЗР Русе 
 
Чл. 5  Организацията и контрола по воденето на документацията се осъществява от Секретаря 
на УС на РСОСЗР 

� Отговаря за координацията на цялостната дейност на РСОСЗР; 
� Организира провеждането на заседанията на УС на РСОСЗР и общото събрание, в 

съответствие с Устава на сдружението; 
� Отговаря за деловодната дейност на РСОСЗР и свовременното изпращане на 

документи, писма и указания до общинските организации; 
� Отговаря за информационната дейност на сдружението, отразяването на събития в 

пресата, медиите и интернет страницата на РСОСЗР; 
� Контролира воденето на деловодната документация от общинските организации; 
� Организира провеждането на учебни сборове със секретарите на общинските 

организации; 
� Организира и контролира събирането на членския внос от общинските организации; 
� Организира, контролира и обобщава статистическите отчети на общинските 

организации; 
� Организира и контролира ползването на служебните GSM апарати; 
� Организира и контролира съхранението на знамената и печатите; 
� Организира и контролира съхранението и използването на краткотрайните 

материални активи, технически средства, оборудване, награди, грамоти, купи и др. 
� Организира снабдяването с канцеларски материали и консумативи, необходими за 

ежедневната дейност на УС на РСОСЗР; 
� Организира и отговаря за ползването на  офиса на сдружението, опазването и 

съхранението на документацията на сдружението; 
� Отговаря за приема и изготвянето на членски карти на нови членове на сдружението; 
� Води на отчет издадените членски карти; 
� Обобщава и води на отчет броя на членовете на сдружението, броя на клубовете и 

дружествата, броя на общинските организации и поименните списъци на 
ръководните органи на сдружението;  

� Води на отчет и отговаря за книгите на сдружението; 
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� Отговаря за връзките с институции, организации и фирми при осъществяване на 
социалната дейност на сдружението; 

� Обобщава и анализира мероприятията по съответните ресорни дейности и изготвя 
годишния план за работа на РСОСЗР; 

 
 
 
Наредбата е приета единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г. 


