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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
ЗА ВОЕННО – ПАТРИОТИЧНАТА И РОДОЛЮБИВА ДЕЙНОСТ В 

СТРУКТУРИТЕ НА РСОСЗР 
 

I. Основни положения 
Чл. 1  Настоящата наредба определя основните цели и задачи на военно – патриотичната и 
родолюбива дейност на сдружението, направленията за нейното провеждане и отговорностите на 
структурите на РСОСЗР. 
 

II. Предмет на дейността 
Чл. 2  Предмет на дейността на военно – патриотичното и родолюбиво възпитание в структурите на 
РСОСЗР са: 

1. Работа по родолюбивото възпитание на младежта, членовете на съюза и обществеността. 
2. Възпитание на любов към военната професия, армията, военните и държавни ценности и 

военно – историческите традиции. 
3. Водене на активна изследователска дейност, изучаване и пропагандиране  славната история и 

успехи на българския народ и армия и възпитаване на родолюбиво и патриотично осъзнати 
граждани на РЕПУБЛИКАТА. 

 
III. Работа за военно – патиотичното и родолюбиво 

възпитание 
Чл. 3  Работа по военно – патриотичното и родолюбивото възпитание се определя и организира в 
началото на всяка отчетна година и касае следните направления: 
 

1. Главни цели, подцели и основни задачи за изпълнение. 
2. Извършване на целенасочено и всеобхватно планиране. 
3. Принципи и методи за въздействие и работа с обществеността. 
4. Връзки с обществеността и медиите. 
5. Финансово осигуряване и отчетност. 
6. Контрол. 

 
Чл. 4  Отговорен за планиране и организация на дейността е Заместник-председателят по военно-
патриотичната дейност. 

1. Отговаря за военнопатриотичната дейност на РСОСЗР; 
2. Осъществява контрол по военнопатриотичната дейност в общинските организации; 
3. Отговаря за връзките с училища, читалища, музеи и други институции и организации при 

осъществяване на военнопатриотичната родолюбива дейност на сдружението ; 
4. Осъществява контрол и води на отчет състоянието, картотекирането и поддържането на 

войнишките паметници на територията на област Русе; 
5. Отговаря за набавянето, придвижването и съгласуването с институциите на документи, 

касаещи поддръжката, ремонта и обновяването на войнишките паметници на територията на 
област Русе; 

6. Осъществява контрол при изразходването на финансови средства, отпуснати на общинските 
организации с решение на УС на РСОСЗР за ремонт и поддръжка на войнишките паметници 
на територията на област Русе;   
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7. Организира мероприятията на РСОСЗР, свързани с посещения и чествания на бележити 
годишнини и празници в страната и чужбина; 

8. Обобщава, анализира и предлага мероприятия по военнопатриотичната дейност при 
изготвянето на годишния план за работа на РСОСЗР  

 
 
Чл. 5  За постигането на целите на военно-патриотичната дейност на сдружението се използват 
следните форми и методи: 

    1.  Разказ – Устно повествователно изложение на учебния материал, който не се прекъсва от 
въпроси на слушателите. 
    2.  Лекция – Устно изложение на материала, който се отличава с по–големия обем от 
информация от разказа, с по–сложни построения, образи, доказателства и обобщения. 
    3. Беседа – Предполага разговор на преподаващия със слушателите, организиран чрез добре 
обмислена система от факти, нови понятия и закономерности. 
    4.  Дискусия – Метод с преобладаващо диалогично общуване, при който се срещат различни 
мнения и позиции по един въпрос. 
    5.  Диспут – Ако посочените по–горе методи са подходящи за всички възрастови групи, то този 
изисква по-богата информация и по-добър опит в общуването и социалната практика. 
    6.  Дебати – Съчетание на два метода – диспут и учебна игра. 
    7. Практико–организационни методи - семинари, конференции, информации и учебни 
екскурзии. 
    8. Честване на национални празници и бележити военно-истрорически годишнини 

 
Чл. 6  Връзките с обществеността и медиите по военно-патриотичната дейност включват: 
Връзки с обществеността 

1. Установяване на точни и ползотворни връзки с държавната и местната власт. 
2. Сътрудничество с държавните институции и обществените организации. 
3. Провеждане на съвместни мероприятия със сродните военно–родолюбиви организации и съюзи, 

и други граждански сдружения. 
4. Съвместна дейност с отделите по образование в Областите, общините, училищните 

ръководства и родителски настоятелства. 
5. Провеждане на съвместна научно-изследователска дейност с исторически музеи, читалища и 

библиотеки  
6. Провеждане активни контакти с местните спортни клубове и институции. 
7. Постоянни връзки и съвместни мероприятия с институции за борба с наркотрафика и трафика на 

хора. 
Връзки с медиите 

1. Организиране на срещи с водещите репортери и новинари в региона. 
2. Поддържане на редовни контакти. 
3. Отразяване на мероприятия с военно-патриотична насоченост 

 
Чл. 7  Мероприятията по отбелязването на национални празници в  областният център - гр.Русе се 
организират, ръководят и финансират от Управителния  съвет на сдружението, с участието на 
представители на всички общински организации 
 
Чл. 8  При отбелязването на национални празници в  областният център - гр.Русе задължително 
участват всички членове на Управителния съвет и Контролната комисия 
 
Чл. 9  Отговорен за планиране и организация на дейността в общинските организации е Председателят 
на Общинския съвет или негов заместник. 

1. Общинските организации планират ежегодно провеждането на мероприятия в годишния си план, 
съобразно годишния план на сдружението 

2. Осигуряването на средства за провеждане на мероприятията на общинските организации се 
извършва от бюджета на сдружението и със собствени средства от годишните субсидии 

3. При отбелязването на национални празници в  областният център - гр.Русе задължително 
участват Общинският съвет на общинска организация Русе и представители на всички 
дружества  
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Наредбата е приета единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г.  


