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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
за ползването на клубовете и материалните средства на 

РСОСЗР – Русе 
 
 

    Чл. 1  С тази наредба се определя реда за ползването на клубната база на РСОСЗР и 
зачислените в клубовете материални средства. 
 
    Чл. 2  Основни задачи клубовете. 

1. В клубовете се провежда организационната дейност на дружествата (клубовете), 
общинските и регионалните организации. 

2. Осъществяват се непосредствени контакти на членовете на РСОСЗР с местни и 
държавни власти, другите военнородолюбиви съюзи, неправителствени организации и 
сдружения на граждани. 

3. Провеждат се срещи и пресконференции на УС на РСОСЗР с представители на МО, 
военна полиция, МВР, гранична полиция, медиите и други. 

4. Организират се мероприятия във връзка с национални и военни празници, бележити 
годишни и други инициативи за родолюбиво и патриотично възпитание на населението и 
подрастващото поколение. 

5. Провеждане на културно–художествени и развлекателни дейности за задоволяване на 
духовните потребности на запасното войнство и и членовете на семействата им. 

 
    Чл. 3  За изпълнението на тези задачи, клубовете използват форми на работа, като: 

1. Конференции, семинари, доклади, лекции и доклади. 
2. Тържествени събрания, честване на годишни ритуали и инициативи за празниците на 

РСОСЗР, БА, видове въоражени сили, родовете и специални войски, полицията и 
жандармерията. 

3. Научни конференции, клубове, занятия, събрания, съвещания, заседания и други. 
4. Литературни четения, промоции на книги, рецитали, срещи с извесни дейци, прожекция 

на видео филми. 
5. Други. 

 
    Чл. 4  Ръководство и организационна структура 

1. Общото ръководство на клубовете се осъществява от Председателя на УС на РСОСЗР 
и председателите на общинските съвети на РСОСЗР. 

2. Методическо ръководство на клубовете се осъществява от клубен съвет. 
    а)  Клубния съвет се избира от Общинския Съвет за срок до следващото общо отчетно–
изборно събрание (четири години). 
    б)  Броят и съставът на клубният съвет се определя от от Общинските съвети. 
    в)  Клубния съвет осъществява методическо ръководство на клубовете, приема годишни 
и месечни планове, планове за финансовото и материалното осигуряване на клубовете, 
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подпомага началника на клуба при организаране на дейността на общинските организации 
и дружествата. 
    г)  В края на всяка календарна година изготвя отчет за дейността си пред Общинския 
Съвет на общинските организации. 
 
3. За провеждането на цялостната дейност в клубовете отговарят съответните началници 

на клубовете. Те се избират: 
    а)  За клуб ”Потсдам” – Русе от УС на РСОСЗР. 
    б)  За клубовете в общинските организации от ОбщС на РСОСЗР. 
    в)  Началника на клуб ”Потсдам” е подчинен на Председателя на УС на РСОСЗР, а 
началниците на клубовете в общинските организации на председателите на ОбщС. 
    г)  Началника на клуба отговаря за зачисленото имуществво и изразходването на 
средствата за издръжка. 

 
    Чл. 5  Издръжката на клуба на общинската организация в община Русе е за сметка на 
утвърдения годишен бюджет на сдружението, като Началника на клуба представя ежемесечен 
отчет за изразходваните средства на Главния счетоводител и касиера на сдружението. 
 
    Чл.6 Издръжката и финансирането на Централния клуб на РСОСЗР се осъществява от 
бюджета на сдружението 
 
    Чл.7 Издръжката и финансирането на клубовете на общинските организации и дружествата 
е за сметка на бюджетите на общинските съвети 
 
    Чл.8 Осигуряването на оборудване (телевизор, кафемашина и др.) за клубовете на 
общинските организации се извършва на базата на решение от Управителния съвет на 
РСОСЗР 
 
 
 
 
Наредбата е приета единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г. 


