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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

П Р А В И Л Н И К 
за 

Дейността на централния клуб  
на РСОСЗР – Русе, в гр.Русе ул. „Александровска” № 77  

 
I. Общи положения 

 
    Централния клуб на РСОСЗР, находящ се в гр.Русе ул. „Александровска” № 77  е място за 
провеждане на организационната, масово възпитателна, родолюбива и военнопатриотична 
дейност на членовете на общинските организации и подрастващото поколение. 
 

II. Основни задачи 
 

    1. В клуба се провежда организационната дейност на дружествата/клубовете и общинските 
организации. 
    2.  Осъществяват се непосредствени контакти на членовете на РСОСЗР с местната и 
държавната власт, другите родолюбиви съюзи, неправителствените организации и 
сдруженията на града ни. 
    3.  Провеждат се брифинги и пресконференции с представителите на другите военно-
родолюбиви съюзи от страната, МО, ГЩ, военна полиция, гранична полиция, МВР и медиите. 
    4.  Организиране на мероприятия във връзка с национални и военни празници. 
    5.  Провеждане на културно–художествени и развлекателни дейности за задоволяване на 
духовните потребности на запасното войнство и членовете на семействата им. 
    6.  Организиране и провеждане на международни срещи със сродни организации за обмяна 
на опит и съвместна дейност. 
 

III. За изпълнението на тези задачи се използват форми на работа, като: 
 
    1.  Конференции, семинари, доклади, лекции, беседи. 
    2.  Тържествени събрания, честване на годишнини, ритуали и инициативи за празниците на 
РСОСЗР, БА, видовете въоражени сили, родовете и специални войски, полиция и 
жандармерия. 
    3.  Научни конференции, курсове, занятия, събрания, съвещания и други. 
    4. Литературно четения, промоции на книги, рецитали, срещи с изявени дейци, прожекции на 
видеофилми и други. 
 

IV. Ръководство и организационна структура 
 

    1.  За провеждане на цялостната дейност в клуба отговаря началника (отговорника) на 
клуба. 
    а)  той се избира от УС на РСОСЗР 
    б)  подчинен е на председателя на УС на РСОСЗР 
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    2.  Началникът (отговорникът) отговаря за: 
    а)  движимото и недвижимото имущество 
    б)  реда и чистотата в клуба 
    в)  работното време на клуба 
    г)  изготвя месечен план, съобразен с годишния и тримесечни планове на УС и ОбщС на 
РСОСЗР 
    д)  изготвя график за използването на клуба 
    е)  подготвя клуба за провеждане на конференции, събрания и други мероприятия 
    ж)  поддържа архива от съюзните и местни вестници и списания 
    з)  поддържа контакти с други родолюбиви съюзи и неправителствени организации 
    и)  посреща и настанява журналистите при провеждане на пресконференции 
    й)  организира разгласяване на мероприятията 
    к) привлича напусналите БА и МВР офицери и сержанти за членове на РСОСЗР и съдейства 
за създаване на нови дружества (клубове) 
    л)  участва в абонаментната кампания за съюзните вестници и списания 
    м)  води дневник на проведените мероприятия 
    
   3. Провеждането на мероприятия на дружествата и общинските организации се 
осъществява, чрез предварителна заявка за ползването на клуба до Началника на клуба, 
съобразена с графика за всеки месец. 
 
  4. Работно време на клуба: 
   Понеделник-петък 
      Сутрин – 10,00 – 12,00 часа 
      Следобед -  14,30 – 17,00 часа 
  Почивни дни: Събота и Неделя 
 
*В следобедните часове, когато няма заявки за провеждане на мероприятия Началника на 
клуба изпълнява основните задачи посочени в раздел II от правилника, и/или задачи 
поставени му от Председателя на УС  
*Съгласно заявките за ползване на клуба от общинските организации работното време може 
да бъде удължено, но не по-късно от 20,00 часа 
*В почивни дни мероприятия могат да се провеждат след изрично писмено искане, отправено 
до началника на клуба и потвърдено от Председателя на УС 
 
  5. В клуба не се разрешава употребата на алкохолни напитки, тютюнопушенето, комерсиални 
игри и всики други дейности, които биха навредили на обществения имидж на сдружението. 
 
  6. При провеждането на мероприятията всички членове са длъжни да спазват установения 
вътрешен ред в клуба, съобразявайки се и с реда установен в ресторантската част на сградата 
без да създават пречки на клиентите. 
 
  7. Провеждането на увеселителни мероприятия с консумация на храни се извършва с 
разрешението на Председателя на УС, съгласувано с Управителя на ресторанта. Забраняват 
се свиренето, пеенето, използването на озвучителни системи, шумният говор и увеселения, 
които нарушават спокойствието на останалите обитатели.     
   
  8. При констатиране на виновно увреждане на имущество, то за същото се изготвя доклад до 
Управителния съвет от началника на клуба, в който се посочват обстоятелствата и виновното 
лице, като на същото му се търси съответната имуществена отговорност.  
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   9. Никой от ползващите клуба няма право да изнася оборудване и документи без 
разрешението на Председателя на Управителния съвет. 
 
   10. Началникът на клуба е длъжен да осигури денонощно заключване на клуба, като ключове 
за него се съхраняват в Председателя на УС, Началника на клуба и при Управителя на 
ресторанта. 
 
   11. Право на достъп до вътрешните офиси в клуба имат Председателя на УС, неговите 
заместници, секретаря, гл.счетоводител и касиера. За тази цел двата офиса се обособяват: 
 - офис № 1 – за Ръководството на сдружението 
 - офис № 2 – за Счетоводството на сдружението 
 
   12.  Началника на централен клуб ”Потсдам” – Русе получава месечен хонорар за дейността 
си, определен от Управителния съвет. 
 
   13. Издръжката и финансирането на Централния клуб на РСОСЗР се осъществява от 
бюджета на сдружението, като Началника на клуба представя ежемесечен отчет за 
изразходваните средства на Председателя на УС и Главния счетоводител. 
 
   14. Всички други разходи свързани с ползването на клуба на сдружението, разходи за ел. 
енергия или от други източници за отопление, вода , телефони, интернет и други, се заплащат 
от Наемателят.  
 
 
 
Правилника е приет единодушно с решение на Управителния съвет на РСОСЗР от 12.11.2011 г. 

 


