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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А 
ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ 
ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГРАД РУСЕ 

 

 

    Чл. 1  С тази наредба се определя реда, начина на отпускане и отчитане средствата за 
подпомагане членовете на сдружението РСОСЗР гр. Русе със здравословни и социално–
битови проблеми. 
 
    Чл. 2  Средствата се предоставят за задоволяване на тежки здравни и социално–битови 
потребности. 
 
    Чл. 3  Помощтта се отпуска еднократно. 
 
    Чл. 4  Максималният размер на предоставената помощ е до 100 лв. 
 
    Чл. 5  /1/.  Общата сума, предвидена за отпускане по тази наредба, се одобрява еднократно 
от УС на РСОСЗР при приемане на годишния бюджет на РСОСЗР – гр. Русе. 
 
               /2/.  УС на РСОСЗР със свое решение определя максималния размер на средствата, 
които ще са по направленията на чл.2. 
 
    Чл. 6  Получаването на средствата по направленията по чл.2 е в рамките на одобрения 
годишен размер с решението на УС на РСОСЗР по предходния член. 
 
    Чл. 7  Предоставянето на средства по тази Наредба се извършва след решение на УС на 
РСОСЗР до изчерпването на планираната сума по чл.5. 
 
    Чл. 8  Право да кандидатстват за получаване на парична помощ имат членовете на 
РСОСЗР: 
    1.  С доказани неотложни здравни нужди. 
    2.  При внезапно заболяване – инсулт, инфаркт и паркинсон. 
    3.  При първа група инвалидност с придружител.  
    4.  Социални нужди /тежко финансово състояние, самотно живееещи, според възрастовата 
граница/. 
 
    Чл. 9  Необходими документи: 
    1.  Молба 
    2.  Ксерокопие на членската карта 
    3.  Документи доказващи необходимостта от подпомагане. Те могат да бъдат: 
    –  служебна бележка за дохода 
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    –  разходнооправдателни документи 
    –  епикризи 
    –  документи от ТЕЛК 
    –  други документи в зависимост от конкретния случай 
    4.   За отпускане на социална помощ е необходимо мотивирано становище от заседанието 
на ИБ или Общинския съвет. 
 
    Чл. 10  Разглеждането на подадените молби се извършва от УС на РСОСЗР на редовните 
заседания. 
 
    Чл. 11 Заместник-Председателят по социалната дейност въз основа на комплексна оценка, 
изготвя мотивирано становище за всеки отделен случай и докладва на УС на РСОСЗР. 
 
 
    Чл. 12  Решението на УС на РСОСЗР не подлежи на обжалване. 
 
 
    Чл. 13  Получаването на одобрените за подпомагане средства се извършва от касиера с 
разходен касов ордер съгласно протокола на УС на РСОСЗР в девет дневен срок след 
заседанието. 
 
     Чл. 14  Отговорен за планиране и организация на дейността е Заместник-председателят по 
социалната дейност. 

� Отговаря за социалната дейност на РСОСЗР; 
� Осъществява контрол по социалната дейност в общинските организации; 
� Отговаря за връзките с институции, организации и фирми при осъществяване на 

социалната дейност на сдружението; 
� Води на отчет състоянието и картотекирането на нуждаещите се от социално 

подпомагане и безработните  членове на сдружението; 
� Води на отчет рожденните дни и изпълването на кръгли годишнини на членове на 

сдружението; 
� Подпомага и консултира набавянето, придвижването и съгласуването с институциите 

на документи, касаещи социалното и здравословното положение на нуждаещите се 
от социално подпомагане членове на сдружението; 

� Осъществява контрол за изразходването на финансовите средства, отпуснати на 
общинските организации с решение на УС на РСОСЗР за предоставянето на 
социални помощи на нуждаещите се от социално подпомагане членове на 
сдружението; 

� Организира мероприятията на РСОСЗР, свързани с чествания на кръгли годишнини; 
� Организира мероприятията на РСОСЗР, свързани с траурни ритуали по погребението 

на  членове на сдружението; 
� Обобщава, анализира,  и внася документите за разглеждане от УС при отпускането 

на средства за социално и здравно подпомагане на членове на сдружението  
� Обобщава, анализира и предлага мероприятия по социалната дейност при 

изготвянето на годишния план за работа на РСОСЗР 
 

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


