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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
за участие на РСОСЗР и структурите му 

в празници от местно и национално значение 
 
 
 

I.  Общи положения 
Регионалният съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе участва във всички 
значими чествания на национални празници, празници от национално и местно значение, свързани с 
военната история на Република България и региона.             
Участието на РСОСЗР и общинските му структури в честванията на Националния празник на Република 
България и празниците от местно значение, протичат в тясно взаймодействие и съгласуваност с 
органите на местната и държавна власт, обществеността, представителите на други военно-
патриотични организации. 
    

II.  ПРАЗНИЧНИ  ЧЕСТВАНИЯ  НА  РСОСЗР 
    Чл. 1 – Национален празник на Република България – Трети март. 
            На тази дата в Сан Стефано се слага край на Руско – турската война, като се подписва мирен 
договор за освобождението ни от турско робство. През 1879 год. в Търновската конституция този ден е 
определен за национален празник на Република България, като израз на дълбока почит и благодарност 
към армиите на Русия и участващите във войната армейски части на Румъния и Финландия. 
     
    Чл. 2 – Празници от национално значение. 
Шести Януари ”Богоявление – Йорданов ден” 
    На този ден където има войсково поделение се изнасят бойните знамена и се освещават на 
специален църковен ритуал. Където няма войскови поделения се участва във всенародните тържества 
– за здраве и благополучие. 
 
Шести май- Празник на Българската войска и Ден на храбростта. 
    С височайски указ №1  /1 първи/ януари 1880 год. българският княз Александър I Батемберг учредява 
ордена ”За храброст” и постановява с УКАЗ №15, 6-ти май – Гергьов ден, за празник на българската 
войска и ден на храбростта. 
    На основание член 52 от Устава на РСОСЗР 6-ти май е определен за празника на Регионалния съюз 
и структурите му. 
 
Втори юни – ден на Ботев и падналите във войните за освобождението и защита териториалната 
цялост на Република България. 
 
Шести септември – ден на съединението на Княжество България и Източна Румелия. 
 
Двадесет и втори септември – Обявяване на независимостта на България. 
    На 22 септември 1908 год. българите отхвърлят ограниченията произтичащи от несправедливия 
Берлински договор. С обявяване на независимостта България става част от голямото Европейско 
семейство. 
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    Чл. 3  Празници от местно значение. 

1. Тези празници отразяват събитията случили се на територията на общините и се провеждат и 
организират от Общинските съвети.  

2. Мероприятията включват почитане паметта на местни герои и отбелязване на исторически дати 
и събития. 

3. В мероприятията задължително участват представители на Управителния съвет на сдружението 
 
    Чл. 4  Празници на видовете въоръжени сили на Република България. 
Празник на сухопътните войски – 19 ноември. 
    През 1885 год. Младата българска армия проявявайки масов героизъм побеждава сърбите в Сръбско 
– Блгарската война. 
    В знак на признателност и за прослава на Българската армия, с решение на министерския съвет на 
Република България №477 от 16.11.1992 год. и заповед от министъра на отбраната №478 от 18.11.1992 
год. денят е определен за празник на Сухопътните войски на Република България. 
 
Празник на военно – въздушните сили на Република България 
    През 1912 год. на този ден Пилотът Радул Милков и наблюдателят Продан Таракчиев извършват 
първия в света боен полет на българската авиация. 
    С постановление на министерския съвет денят е обявен за празник на Военно въздушните сили на 
Република България. 
 
Празник на военно – морските сили на Република България – втората неделя на м. Август. 
    На 31 юли /12 август/ 1897 год. за първи път е вдигнат българския военно – морски флаг. 
    По традиция от 1956 год. този ден се чества като празник на Военно морските сили на Република 
България. 
 

III.  Участие на РСОСЗР в националния празник 3-ти март и празниците от местно и национално 
значение. 

 
    Чл. 5 Участие на Регионалния съюз и структурите му в националния празник на Република България 
– Трети март. 

1. Мероприятията по отбелязването на националния празник в  областният център - гр.Русе се 
организират, ръководят и финансират от Управителния  съвет на сдружението, с участието на 
представители на всички общински организации 

2. При отбелязването на националния празник в  областният център - гр.Русе задължително 
участват всички членове на Управителния съвет, Контролната комисия, Общинският съвет на 
общинска организация Русе и представители на всички дружества  

3. Седмица преди празника ритуала се съгласува с общинската администрация и командира на 
гарнизона от група определена от Управителния съвет. Определя се мястото на блока на 
запасните сержанти и офицери. Час преди началото на ритуала участниците се събират на 
сборния пункт, изнася се знамето на РСОСЗР от знаменосците и шествието потегля към мястото 
за провеждане на ритуала. 

4. На мястото за провеждане на церемонията определените да участват в блока се нареждат на 
левия фланг на участващите войскови части и изпълняват общите команди на водещия 
тържеството. 

5. Където няма войскови поделения се участва в тържествените събрания и литературно-
музикалните програми. В края на тържеството се поднасят венци на признателност. 

6. Честването на 3-март на връх Шипка се извършва по отделен план–програма на РСОСЗР. 
7. Изявления и празнична реч от името на РСОСЗР по повод националният празник се 

осъществява единствено и само от Председателя на Управителния съвет 
 
    Чл. 6  Участие на Регионалния съюз и структурите му в честването на празника на сдружението– 
Шести май. 
 

1. Участието в честването на празника на сдружението Шести май и празниците от местно и 
национално значение, се извършва с ритуал съгласуван с местните и държавни институции. 
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2. Мероприятията по отбелязването на 6-ти май в  областният център - гр.Русе се организират, 
ръководят и финансират от Управителния  съвет на сдружението, с участието на представители 
на всички общински организации 

3. При отбелязването на 6-ти май в областният център - гр.Русе задължително участват всички 
членове на Управителния съвет, Контролната комисия, Общинският съвет на общинска 
организация Русе и представители на всички дружества  

4. Определя се сборен пункт за събиране и там се приема знамето носено от знаменосците. 
5. Знамето застава на чело на колоната и така се извършва придвижването до мястото за 

провеждане на ритуала. 
6. На мястото на ритуала група запасни застават на определеното им място, а знамето със 

знаменосците застават на десния фланг на нашия строй. 
7. По общ план се изпълняват всички команди на водещия тържеството. 
8. При завършване на ритуала се поднасят венци и цветя на признателност. 
9. В по–малките общини се провеждат тържествени събрания, полагане на венци на войнишки 

паметници, участие в литературно–музикалните програми. 
10. В чест на празника на сдружението 6-ти май Управителният съвет организира тържествен обяд 

 
 
    Чл. 7 – Честване на празниците на видовете въоръжени сили. 

1. Честванията се залагат в общинските годишни планове за дейността    
2. Председателите на Общинските съвети на РСОСЗР организират срещи на поколенията, лекции, 

литературно–музикални програми. 
3. Съгласувано с други родолюбиви съюзи могат да се организират опознователни екскурзии, 

дискусии и семинари. 
4. Мероприятията се организират  и финансират от Общинските съвети 

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


