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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 

ПРАВИЛНИК                                
за  

организацията, финансирането и дейността на дамските клубове към 
Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Русе  

 
Раздел I 

Общи положения 
 

Чл. 1. Настоящия Правилник  урежда организацията и дейността на 
дамските клубове към РСОСЗР 

Чл. 2. Дамските клубове се учредяват на териториален принцип 
(общинска организация на РСОСЗР). 

Чл. 3. Дамските клубове са организационно звено на Регионалния дамски 
клуб (РДК) към РСОСЗР Русе 

Чл. 4. Регионалния дамски клуб към РСОСЗР Русе е асоцииран член на 
сдружението съгласно чл.9, ал. 6 от Устава на РСОСЗР 

Чл. 5. Клубовете осъществяват следните дейности и мероприятия: 
(1) Социални – срещи и социални контакти на клубните членове, 

организиране на срещи и консултации с представители на общински и 
държавни институции, имащи отношение по проблемите на съпругите на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва и тези на кадровите 
военнослужещи , проучване и подпомагане на социално слаби членове на  
съответния дамски клуб, организиране на посещения и помощ за самотно 
живеещи членове на РСОСЗР и РДК. 

(2) Здравни – здравна просвета, изнасяне на здравни беседи, здравни 
консултации. 

(3) Културни – честване на празници и рождени дни, организиране на 
художествена самодейност и участие в конкурси, фестивали и други форми на 
художествената самодейност на местно, регионално и национално ниво. 

(4) Благотворителни 
Чл. 6. За изпълнение на своите цели клубовете работят съвместно с 

ръководствата на Общинските организации на РСОСЗР, под общото 
ръководство и координация с Председателя на Регионалния дамски клуб.  

 
Раздел II 

Организация и управление 
 

 Чл. 7.  Дамските клубове се учредяват след провеждането на събрание 
на местно ниво към всяка общинска организация на РСОСЗР при наличието на 
най-малко 5 съпруги на офицери и сержанти от запаса и резерва, и кадрови 
военнослужещи 
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 Чл. 8. На събранието задължително присъстват Председателят и 
секретарят на общинската организация на РСОСЗР, които се подписват на 
протокола от събранието. 
          Чл. 9. Документите за учредяването на дамски клуб към съответната 
общинска организация се внасят в ръководството на Регионалния дамски клуб 
и Управителния съвет на РСОСЗР 
 Чл. 10. Управлението и методическото ръководство на дамските клубове 
се осъществява от Регионалния дамски клуб със съдействието на 
Управителния съвет на РСОСЗР 
 Чл. 11. Дамските клубове и Регионалния дамски клуб ползват 
безвъзмездно материалната база на РСОСЗР за провеждането на своите 
мероприятия 
 

Раздел III 
Членство, ръководство и организация на дамските клубове към РСОСЗР 

Русе 
 

 Чл. 12. Член на дамски клуб към РСОСЗР може да бъде всяка съпруга на 
офицер и сержант от запаса и резерва, и кадрови военнослужещ, която приема 
Устава и Програмата на РСОСЗР и плаща членски внос 
          Чл. 13. За членство в дамския клуб на РСОСЗР се подава писмено 
заявление до Председателя на съответния дамски клуб с копие до 
Председателя на общинската организация на РСОСЗР 
          Чл. 14. Всеки член на дамски клуб заплаща до 31 май членски внос, който 
се отчита по ведомост (по образеца на РСОСЗР) на Секретаря на Регионалния 
дамски клуб. Размерът на членския внос се определя от Председателския 
съвет на РДК и не може да бъде по-малко от 2 (два) лева за година. 
          Чл. 15. Членството в Регионалния дамски клуб се удостоверява с членска 
карта, издадена от Управителния съвет на РСОСЗР (по образец) 
          Чл. 16. Събраният членски внос се отчита от Председателя на 
Регионалния дамски клуб на Секретаря на Управителния съвет на РСОСЗР в 
пълен размер без отчисления 
          Чл. 17. Органи за управление на дамските клубове към общинските 
организации са общото събрание и клубния съвет  

 (1) Общото събрание на клуба се състои от всички членове от 
съответната община.  То се свиква най-малко веднъж в годината и се счита за 
редовно, ако са присъствали 50% плюс един от членовете. Решенията му са 
валидни при обикновено мнозинство от присъстващите. 

(2) Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 души – 
Председател, Зам. - председател, Секретар-касиер с мандат от 4 (четири) 
години, за не повече от 2 (два) поредни мандата. 

(3) Общото събрание: 
1. обсъжда и приема отчетния доклад на клубния съвет; 
2. приема програма за дейността на клуба, определя източниците и 

размера на нейното финансиране. 
Чл. 18. Клубния съвет: 
1. председателят на клубния съвет изготвя и представя на общото 

събрание годишен отчет за дейността на клуба; 
2. предлага проектопрограма за дейността на клуба и разпределяне на 

средствата по мероприятия; 
3. прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-

сметка за разход на средствата за клуба; 
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4. поддържа връзка с общинската организация на РСОСЗР и РДК, с 
неправителствени организации, частни физически лица, фирми, 
фондации и др.; 

5. организира и ръководи дейността на клуба. 
          Чл. 19. Орган за управление на дамските клубове е Председателският 
съвет на Регионалния дамски клуб. 
          Чл. 20. Председателският съвет на Регионалния дамски клуб се състои от 
Председателите и заместник-председателите на дамските клубове към 
общинските организации на РСОСЗР. 
           Чл. 21. Председателският съвет избира от своя състав Председател, 
Зам.-председател и Секретар-касиер, както и контролен съвет от 3 души – 
председател и двама членове с мандат от 4 (четири) години, за не повече от 2 
(два) поредни мандата. В заседанията на Председателския съвет 
задължително участва представител на Управителния съвет на РСОСЗР 

Чл. 22. Контролния съвет упражнява контрол за целесъобразното и 
законосъобразно разходване на средствата на клубовете и РДК. В заседанията 
на контролния съвет задължително участва представител на Регионалната 
контролна комисия към РСОСЗР 

Чл. 23. Председателският и контролният съвети се свикват на заседания 
не по-малко от 2 (два) пъти в годината 

Чл. 24. Председателят на Регионалния дамски клуб има право да участва 
в заседанията на Управителния съвет на РСОСЗР без право на глас, в 
случаите касаещи разглеждането на конкретни предложения и проблемни 
въпроси на РДК. 

Чл.25. Председателят на РДК внася в края на всяка година в 
Управителния съвет на РСОСЗР отчетен доклад за дейността и протокол на 
контролния съвет  

Чл.26. Председателският съвет: 
1. председателят на РДК изготвя и представя на председателският 

съвет годишен отчет за дейността на клуба; 
2. предлага проектопрограма за дейността на РДК по основните 

мероприятия през годината; 
3. поддържа връзка с Управителния съвет на РСОСЗР, с 

неправителствени организации, частни физически лица, фирми, 
фондации и др.; 

4. организира и ръководи дейността на РДК. 
5. получава годишна субсидия от УС на РСОСЗР и прави предложение 

за утвърждаване от председателския съвет на план-сметка за 
разходване на средствата за клубовете към общинските организации. 

 
  
 

Раздел IV 
Финансиране 

 
 Чл. 27. Източници на финансиране на дамските клубове са: 

(1) Средства от бюджета на РСОСЗР 
(2) Средства от бюджета на общинските организации; 
(3) доброволни вноски; 
(4) дарения, спонсорство; 
(5) членски внос. 
Чл. 28. Паричните вноски в клубовете се събират от секретар-касиера на 

клуба срещу ведомост, а събраните суми се отчитат на Секретаря на РДК. 
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Чл. 29. Всички разходно-оправдателни документи се отчитат на Главния 
счетоводител на РСОСЗР 

Чл. 30. В клубовете се води следната задължителна документация: 
1. приходно-разходна книга; 
2. протоколни книги за отразяване на решенията на общото събрание на 

клубния съвет. 
3. списък на членовете на клуба 
4. ведомости за събран членски внос 
5. годишен план за работа на клуба 
Чл.31. В Регионалния дамски клуб се води следната задължителна 

документация: 
1. приходно-разходна книга; 
2. протоколни книги за отразяване на решенията от заседанията на 

Председателския и контролния съвет. 
3. списък на членовете на клубовете към общинските организации 
4. годишен план за работа на РДК 
5. отчетни финансови документи- копия от фактури, квитанции, ордери 

РКО и ПКО 
6. годишен статистически лист 
7. касова книга  

 
 

Раздел V 
Заключителни разпоредби 

 
 Чл. 32. Настоящия Правилник е приет от Управителния сивет на РСОСЗР 
с решение от 06.07.2013 г. и влиза в сила от 01.01.2013 г. Правилникът е 
задължителен за прилагане от всички дамски клубове към РСОСЗР Русе  
 


