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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
за ползване знамето на сдружението и организиране 

ритуали за честване на кръгли годишнини и награждаване 
на заслужили членове на РСОСЗР  

 
 
 

    I. Основни положения 
 
    Чл. 1  /1/ Знамето на Регионалния съюз е българският трибагреник, от едната страна е извезан, 
изправен гологлав лъв, а от другата надпис: "Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва - Русе". Същото знаме имат и общинските организации, като на него допълнително се изписва 
и седалището им. Знамената се съхраняват в седалището (сградата) на Регионалния съюз и 
общинските организации.  
 
/2/ Отговорност за съхранението и използването им носят техните секретари . 
 
/3/ Значката (логото) на Регионалния съюз има формата на щит, в който са поставени изправен лъв на 
бяло, зелено и червено поле с кръстосани мечове, на вътрешен жълт фон и на външен син фон. В 
Горния край на щита с надпис “РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ” , а в лентата под него “РУСЕ”, в лентата под щита 
с надпис “РСОСЗР”.     
 
 
 

II. Ползване на знамето 
 
    Чл. 2  Изнасяне и използване на знамето на сдружението. 

1. За знамето се определя знаменосец и двама асистенти с решение на Управителния съвет и 
Изпълнителните бюра на Общинските съвети.  

2. Знаменосците на знамето на РСОСЗР носят камуфлажни униформи с герба(логото) на РСОСЗР, 
трикульорни ленти  и шапки, а на знамената на Общинските съвети трикульорни ленти, не по-
тесни от седем сантиметра. 

3. При изнасяне на знамето трикульорните ленти  се препасват през дясното рамо, прихванати от 
лявата спусната ръка. 

4. Знамето се изнася при провеждане на конференции и празници от национално и местно 
значение. 

     
   Чл. 3  Изнасяне и посрещане на знамето 
    Изнасянето, посрещането и изпращането на знамето се извършва със следния ритуал и 
последователност. 

1. Знаменосците влизат в сградата за получаване на знамето, а членовете на сдружението се 
строяват пред сградата. 

2. При поява на знамето се командва от ръководителя на тържеството: ”За Знамето мирно”. 
3. Знаменосците с маршова стъпка заемат мястото си на десния фланг, след което се командва 

”Свободно”. 
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4. Когато знамето влиза в зала се командва от ръководителя на тържеството: ”За Знамето Стани! 
Мирно! След заемане местото от знаменосците се подава команда: „Свободно, седни”. 

5. След приключване на тържеството, знаменосците поемат знамето, а водещият тържеството 
командва ”За изпращане на знамето Стани! Мирно!”. 

6. С тържествана стъпка знаменосците напускат залата, а водещия тържеството командва: 
”Свободно!” 

 
 
    

 III. Честване на кръгли годишнини и награждаване 
на заслужили членове на РСОСЗР 

  
   Чл. 4  За проявено усърдие, старание и добра работа в РСОСЗР и структурите му по решение на УС 
на РСОСЗР и Изпълнителните бюра на Общинските съвети могат да се награждават членове на съюза 
със снимка пред развятото знаме.  

1. Снимките пред знамената на Регионалния съюз и общинските организации се поставят в 
албуми, които се съхраняват за идните поколения и имат историческа стойност за съюза и 
структурите му.  

2. По решение на ръководните органи, членовете на Съюза могат да се награждават и с други 
награди. 

     
   Чл. 5  При честване на кръгли годишнини 

1. При навършване на кръгли годишнини още в началото на отчетната година ръководствата на 
дружествата изготвят списъци на юбилярите за награждаване, според заслугите им.  

2. Списъците се изпращат за утвърждение от Общинския съвет, след което се внасят за 
разглеждане от УС на РСОСЗР.  

3. В зависимост от приноса на дадения член от Управителния съвет се взема решение с каква 
награда да бъде награден. Възможни са следните награди: 

– Почетна грамота 
– Парична награда 
– Предметна награда 

4. До юбиляра се отправя  Поздравителен адрес подписан и подпечатан от Председателя на 
Управителния съвет на сдружението 

5. Управителния съвет може да взема решения за награждаване на юбиляра с повече от една 
награда. Не се допуска награждаването едновременно с парична и предметна награда.   

 
    Чл. 6  Удостояване със званието ”Почетен член” 
            Почетните членове на РСОСЗР могат да бъдат: 

1. Офицери и сержанти на кадрова служба, които съдействат редовно и активно за издигане на 
авторитета на сдружението. 

2. Офицери и сержанти от запаса и резерва, които са дългогодишни представители и членове на 
УС и общинските съвети, както и редови членове работили дълги години за издигане авторитета 
и мястото на Съюза в обществото. 

3. Представители на бизнеса, които регулярно подпомагат материално и финансово дейността на 
РСОСЗР и активно съдействат за издигане и утвърждаване авторитета му в обществото. 

4. Представители на местната и държавна власт, които имат особени заслуги за подкрепа по 
утвърждаването на РСОСЗР, като стожер за съхраняването на воинската чест и слава в област 
Русе 

5. Общественици, които допринасят за разширяване на влиянието на съюза и издигане 
Обществената значимост на РСОСЗР и структурите му. 

     
    Чл. 7  Почетни членове се приемат с решение на УС на сдружението по предложение на клубове, 
дружества или общински организации 

1. Предложението за удостояване със званието ”Почетен член на РСОСЗР” се внася за 
разглеждане от Председателите на Общинските съвети до Управителния съвет на сдружението 
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2. Почетните членове се водят на отчет в специална книга, която се съхранява от секретаря на 
РСОСЗР. 

3. На удостоените със званието ”Почетен член на РСОСЗР” се връчва почетна грамота и почетна 
значка на сдружението. 

4. Почетните членове се канят на събрания, конференции и други мероприятия провеждани от 
РСОСЗР. 

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

 


