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РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ   

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ 

 
О  Т  Ч  Е  Т Е Н       Д О К Л А Д 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РСОСЗР РУСЕ  
за периода 2010 – 2014 година 

 
    Уважаеми колеги и членове на РСОСЗР – гр. Русе. 
            Скъпи гости, 
    Добре дошли на годишното отчетно- изборно събрание на РСОСЗР – гр. Русе. 
 
    Уважаеми господа офицери и сержанти от запаса и резерва, измина един труден, но успешен период 
за нашата организация.  
     
    Въпреки трудностите, които ни съпътстваха в началото на отчетния период и сложната социално-
икономическа ситуация в страната с голямо задоволство можем да кажем, че изтеклият 4-годишен 
период беше един от най-успешните за Регионалния съюз. Заедно успяхме да издигнем авторитета на 
съюза в обществото и да докажем, че сме сериозна организация с потенциал и възможности, заемаща 
достойно място в обществено- политическия живот в област Русе и страната.  
Да, уважаеми колеги: Претърпяхме не малко удари под кръста и то точно от наши колеги. Но смея 
отговорно да заявя „Ние издържахне на непочтенните удари и продължаваме напред” Издържахме на 
непочтеността, инсинуациите и интригите, и в крайна сметка имаме резултати с които показахме на 
Русенската общественост, че държим на думата си. Сами сте свидетели за новото отношение към 
Регионалния съюз и от страна на медиите, и от страна на местната и държавна власт и от страна на 
СОСЗР София. 
 
   Накратко в ретроспективен план бих искал да се спра на основните събития и дейности на РСОСЗР 
през изтеклия период. 
Връщайки се в началото на 2010 г. както всички знаете през м.февруари се проведе общо отчетно–
изборно събрание, на което беше разширен състава на УС и КК и бяха извършени сериозни реформи в 
Устава на сдружението. Тези промени повлияха изключително позитивно за изпълнението на основните 
цели на сдружението. Беше предложена нова структура на управление и разпределение на длъжностите 
в УС на РСОСЗР и най–важното е, че в състава му се включиха всичките 8 председатели на общински 
организации, тоест мнозинство. Какво по–добро и демократично от това – отчетност, информираност и 
най–важното балансираност при вземането на решения. 
 
В този момент обаче ние бяхме изправени пред сериозна дилема и без да се самозалъгваме трябва да си 
признаем едно: 
„Първа и основна задача на УС през 2010 г. беше да реши проблемите със собствеността и финансите 
на сдружението”. Защото те са основата за нормалното функциониране и изпълнение целите на 
сдружението. Нека всички да си припомним в какво незавидно състояние беше нашия съюз, притиснати 
отвсякъде, в тотално разединение и раздори. Въпреки това здраво мислещите наши членове ни 
повярваха и с общи усилия успяхме да излезем от създалата се ситуация! 
В същото време обаче бих искал да подчертая, че все още в нашите редици продължава тенденцията за 
поведение на сепаратизъм, несъобразяване с разпоредбите на Устава на сдружението, неизпълнение и 
несъобразяване с решенията на Управителния съвет, разпространяването на зловредни за съюза 
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слухове! Организират се целенасочени действия да се омаловажи работата на УС, да се клеветят 
безпочвено отделни негови членове и да се интерпретират разпоредби на Устава в личен интерес.  
   Поради неизпълнение на договора за наем от фирма ”Тангокомерс” ООД, УС взе решение за 
прекратяването му по взаимно съгласие, считано от 01.03.2010 год. След проведените преговори, 
отправената нотариална покана и подписаното споразумение имотът беше освободен от наемателя. 
  
  За целта  беше стартирана нова процедура за избор на наемател, като изготвения проект на 
документация от к–н Д.Вълков беше размножена и изпратена до председателите на общинските 
организации и членове на УС на РСОСЗР – гр. Русе за мнение, предположения и становища. 
В проведеният търг за отдаване под наем на Дом – паметник на запасното войнство ”Потсдам” Общото 
събрание определи и класира на I – во място – фирма ”Хронос” ЕООД. На 18.09.2010 год. Общото 
събрание одобри и прие предложеният проект на договор за наем с фирма ”Хронос” ЕООД – гр. Русе. А 
с подписването му на 01.10.2010 г. сагата около имота окончателно приключи! През м.юли 2011 г. 
ремонтът на сградата приключи, започна да функционира новият ресторант Ла страда, а през 
м.октомври 2011 г. официално беше открит и клуба на РСОСЗР. За всички членове на съюза беше 
договорена 20% отстъпка за ползване на ресторанта с персонални дигитални карти, издадени от 
наемателя. 
   Днес можем да се поздравим и гордо да заявим: „Постигнахме една от най-важните цели, която си 
поставихме в началото на 2010 г., а именно отремонтирането на сградата на бившият ресторант 
„Потсдам” и откриването на клуб на сдружението”. Тук разбира се следва да отдадем заслуженото и на 
полк.Иванов затова, че години наред се бори за тази цел, и в продължение на няколко години отнесе 
незаслужените удари на скалъпеното по доноси досъдебно производство. Благодарим и на г-н Красимир 
Даков, наемателя на нашия имот, който изпълни поетите обещания в договореният срок.  
  Успяхме да стабилизираме финансово сдружението, което ни позволи през изтеклия период да 
проведем всички запланувани мероприятия от местно, национално и международно значение. От които 
едно от най-значимите беше церемонията по почитане паметта на загиналите български войници, 
подофицери и офицери в Дравската епопея през Втората световна война в Унгария през м.октомври 
2013 г..  
На българското военно гробище в гр. Харкан посланикът на Република България в Унгария г-жа 
Бисерка Бенишева в словото си подчерта, че такова организирано многобройно поклонение от 
неправителствена организация се случва за първи път в Унгария и е много важно за съхраняване на 
военната ни история и паметта на загиналите по бойните полета български воини! Седмица по-късно 
при посещението на министъра на отбраната на Република България г-н Ангел Найденов в Унгария 
беше дадена висока оценка за инициативата на РСОСЗР и предложенията дадени от нас във връзка със 
споразумението между двете страни по поддържането на военните гробища в Унгария. 
  
    Междувременно пред нас стоеше още един нерешен въпрос, свързан с отношенията между 
Регионалния съюз и Централния съвет на СОСЗР София. В резултат на нашата твърда и отговорна 
позиция успяхме да убедим Централния съвет на СОСЗР да ни приеме за колективен член през 2011 г., 
което е още един значителен успех. През м. април 2013 г. наши делегати участваха в работата на 8-мия 
конгрес на СОСЗР, на който като член на Централния съвет беше избран и Председателят на РСОСЗР   
к-н Д.Вълков.  
А в края на 2013 г. на заседание на Централния съвет на СОСЗР получихме заслуженото признание от 
ген.л-т Топалов с грамота за най-добре работещата организациия в страната, и връчването на 
нотариално заверено пълномощно на Председателя на УС о.р.к-н Димитър Вълков да представлява 
СОСЗР в гр. Русе и региона. За заслуги към СОСЗР на същото заседание о.з.полк. Иван Иванов беше 
удостоен със званието Почетен член. Така на практика окончателно приключи и темата: Кой кой е и има 

ли друг легитимен съюз в Русе, освен РСОСЗР. 

 
    През изтеклия период станахме свидетели на промяната в отношението към нас както на медиите, 
така и на местната и държавна власт, на Русенската общественост, и на нашите партньори от сродните 
организации. В подкрепа на това ще спомена, че в местните и национални медии нямаше нито една 
негативна публикация по адрес на сдружението, а напротив нашата дейност беше отразявана 
изключително позитивно. По наша инициатива и със съдействието на Областния управител беше 
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сформиран инициативен комитет за честванията на 100-годишнината от Балканската война и една 
голяма част от нашите предложения получиха подкрепата на всички институции и представители на 
медиите в този комитет. А най-значимото мероприятие което проведохме през 2012 г. беше конкурсът 
за ученическо творчество на тема : „Участието на русенци в Балканската война 1912-1913 г.-Героизъм 

в името на България” 
   Показател за уважението към нашия съюз е избора на голям брой офицери и сержанти в ръководствата 
на Общините, като кметове и зам. кметове на населените места и Общинските съветници в съветите на 
общините. 
   Ние станахме желан и необходим партньор, потвърждение за което е, че на 12.07.2012 г. нашето 
сдружение беше прието и за член на Обществения съвет по въпросите на отбраната, в който членуват 26 
НПО от сферата на националната сигурност, а в 10-членния консултативен съвет на ОСВО беше приет 
за член лично Председателят на РСОСЗР к-н о.р. Димитър Вълков. Не на последно място подписахме 
споразумение за сътрудничество и съвместна дейност със Съюза на офицерите от резерва „Атлантик” с 
председател ген. Съби Събев. 
   Ние сме единствената организация на запасни и резервисти в България, която на местно ниво 
разполага с финансов ресурс, клубна база и материални средства, и реално изпълнява поставените си в 
Устава цели. Не маловажен е факта, че сдружението ползва клуб забележете с решение на Общински 
съвет Русе на ул.”Фердинанд 3”, който е предоставен за ползване на общинска организация Русе. В тази 
връзка с радост ще подчертая, че през 2012 г. успяхме да ремонтираме и оборудваме клуба на Общинска 
организация Русе, за който в други градове могат само да мечтаят. И не напразно, за да се убедят в това 
при нас дойдоха колегите от Карлово, Добрич и други градове. 
 
  С оглед на това всяка една общинска организация да може да осъществява набелязаните мероприятия в 
годишните планове следва да отбележа, че субсидиите за общинските организации ежегодно се 
увеличаваха. За сравнение през 2010 г. на общинска организация Русе бяха отпуснати 1200 лв, през 2011 
г. субсидията възлиза на 2800 лв., а от 2012 г. на общинска организация Русе ежегодно се предоставят 
субсидии в размер на 5600 лв.  Същото е положението със субсидиите и за останалите общински 
организации – ежегодна субсидия по 1600 лв за всяка общинска организация, т.е. 4 пъти увеличение в 
сравнение с 2010 г.. В резултат на приетите и отпечтани от Управителния съвет наредби и правилници 
през 2011 г. голяма част от дейността на РСОСЗР значително се подобри и синхронизира, подобри се 
финансовата отчетност и дисциплина. 
  През 2012 година нашето сдружение получи и дарение от наемателя на Потсдам г-н Даков – автомобил 
Рено Еспейс мултиван 7 местен , с който вече се осъществяват всички неотложни задачи не само в 
областта, но и в страната и чужбина. 
 
След всичко това, което постигнахме през последните 4 години мога отговорно да заявя, че излязохме от 
кризата в която се намирахме. Това разбира се беше и основната предпоставка, за да насочим усилията 
си именно към най-същественото от нашата дейност – военнопатриотична, социална и организационна 
дейност.  
 
Благодаря на всички членове, които ни подкрепяха през цялото това време! Благодаря и на всички 
членове на Управителния съвет! 
 
    I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

 
Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва на територията на Русенска област, 
към 30.12.2013 г. има изградени 8 общински организации с 47 дружества както следва: 

община брой членове 

  Русе 385 

Борово  77 

Бяла   78 

Ценово 45 



 4 

Сливо поле 40 

Ветово  59 

Иваново 113 

Две могили 42 

Общо РСОСЗР 839 

офицери сержанти 

464 378 

 
По ведомства: 

 от МО от МВР 
от други 

ведомства 

Общо РСОСЗР 727 92 20 

По възраст: 

 
до 45 

години 
м/у 45-55 

години 
м/у 55-65 

години 
над 65 
години 

Общо РСОСЗР 56 201 296 286 

Промени в членския състав:  

 новоприети  отпаднали изключени починали 

Общо РСОСЗР 75 40 няма 17 

  
  От изнесените данни е видно, че като цяло ситуацията не се е променила значително в сравнение с 
предишни години, което трябва силно да ни тревожи! Особено що се отнася за категорията до 45 години 
(почти 1/8 от общата членска маса) Липсва младо попълнение. Реално увеличението на членовете е само 
с 3-ма души. *Тук не са включени дамските клубове, тъй като те са асоцииран член. 
   В началото на 2011 г.УС взе решение да се предприеме кампания за попълване на нови заявления за 
членство в РСОСЗР, и респективно за подмяна на членските карти именно за да се разбере в крайна 
сметка колко и кои са нашите реални членове! 
Едновременно с това следва да отбележим, че Регионалния съюз не бива да се превръща в сдружение с 
огромна членска маса без съдържание, каквито предложения вече съществуват. В същото време следва 
да отчетем и факта, че Българската армия не е това, което беше преди 20-30 години. Живеем в нови 
условия, нови реалности в които армията ни е подложена на постоянни реформи и редуциране, като към 
настоящия момент наброява едва 30 хиляди души. Голяма част от младите и способни кадрови офицери 
и сержанти бяха съкратени. Армията вече е изцяло професионална и тук специално ще подчертая че 
пред всички нас продължават да стоят няколко основни въпроса:  
 

� „Къде са тези колеги и защо не са при нас”?  
� „Какво следва да се направи за да бъдат привлечени нови членове”? 
� „Какво пречи за да бъдат привлечени””? 
� „Къде е нашата роля в тези процеси”? 
� „Как защитаваме и отстояваме интересите на националната сигурност и правата на 

пенсионираните и кадровите военнослужещи”? 
 
   Разберете колеги, само с лекции, събрания и честване на исторически бележити дати и събития  
трудно ще си отговорим на тези въпроси. А трябва! Трябва ни нова визия за нашето отношение към 
случващото се около нас, трябват ни нови идеи за развиване на нашата дейност. Постигнахме много 
през изтеклия период, но това не бива да ни задоволява, а напротив възходът на съюза трябва да 
продължи! Постигането на една цел, означава незабавно ново целеполагане което да ни води все по-
напред и напред! В противен случай ще тъпчем на едно място и ще започнем да заприличваме на 
организация със затихващи функции.  
Именно затова на днешното годишно отчетно-изборно  събрание очаквам от Вас позитивни и 
реалистични идеи и предложения за това какво и как да се организира и реализира от новия УС през 
2014 г.  и през следващия 4-годишен период    
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След проведената в края на 2013 г отчетно-изборна кампания в дружествата и общинските организации 
можем определено да заявим, че в организационно отношение нашето сдружение се намира в много 
добро състояние.  
   В шест от общинските организации председателите бяха преизбрани с пълно мнозинство, а в Русе с 
балотаж. Нов председател беше избран в общинска организация Ветово с-на Васил Сталев и тук е 
мястото да изкажем нашата огромна благодарност на полк.о.з. Велико Пенчев за всичко това, което 
направи за нашия съюз. Същия с решение на УС е удостоен със званието ПОЧЕТЕН ЧЛЕН. 
   В това отношение не мога да не спомена възникналият проблем с провеждането на събранието на 
дружеството с председател г-н Д.Енчев, с което трябваше да се занимава както общинския съвет на 
общинска организация Русе, така и общинската КК. Разберете колеги, който не признава Устава на 
РСОСЗР има пълното право да не членува в съюза! Никой насила никого не задържа в нашите редици! 
Същото се отнася и по отношение наименованието на това дружество, все още наричащо се „Дунавски 
ястреб”, макар че на събрание на дружеството е прието името „полк.Иван Петров”!  
Няма и не може да има дружество с наименование различно от името на бележити български 
революционери и военни дейци! Няма и не може да има член в съюза който да заявява публично, че не 
признава Устава!  
     
Уважаеми колеги,       
    Мога отговорно да заявя, че УС свърши огромна работа през изминалия период и резултатите от 

работата му са видими за всички. Основната тежест по организацията на мероприятията на съюза беше 
поета от двамата заместници полк.Иванов и подп.Марков, на които изказвам своята голяма 
благодарност. Работата на УС е публична и прозрачна в рамките на изискванията на Устава, а 
решенията се вземат напълно  демократично и балансирано в интерес на всяка една общинска 
организация, на всеки наш член, без да се прави разлика. 
   Много добре работиха касиера подп.Стайковски и гл.счетоводител с-т Калинов. Въведен беше 
принципа на 3-месечна отчетност за дейността на  всеки член на УС. Единственият възникнал проблем в 
организационно отношение в УС беше оттеглянето на Секретаря подп.Кудинов и поемането на неговите 
функции от к-н Благоев. Това обаче не предизвика сътресения в работата на УС и новият секретар к-н 
Благоев се справи много добре. 
През отчетния период редовно се провеждаха заседания на УС на Регионалния съюз. Провеждани бяха и 
извънредни заседания на УС при възникнали за решаване въпроси, като всички заседания са отразени с 
протоколи.  
Забележки към работата може да бъде отправена към всеки, включително и към мен като Председател, 
но по-важното е че нещата се движеха в правилната посока. Въведеният от Председателя на УС екипен 
принцип на работа създаде възможност за балансирано разпределение на задачите на всеки член на УС.  
 
Във всяка общинска организация са на разположение Устава на сдружението, както и приетите и 
издадени от УС правилници и наредби, регламентиращи дейността на РСОСЗР по всички направления. 
Така всеки един наш член е наясно какви са правата и задълженията му. 
 
В общи линии приключихме и преиздаването на членски карти и вече се издават карти само на нови 
членове. Добре протече и кампанията по събирането и отчитането на членския внос, за което основен 
принос имат Секретаря, Председателите на дружества и Председателите на общинските организации. 
На всички общински организациии бяха изработени и връчени нови знамена и печати.  
С оглед на идентичността на членовете на съюза бяха изработени значки и шалове с логото на РСОСЗР 
и националния трибагреник.  
 
Със задоволство можем да отчетем, че през 2013 г. решихме въпроса със създаването на Регионален 
дамски клуб към РСОСЗР и същия беше приет за асоцииран член на съюза. Приет беше Правилник за 
дейността му и към настоящия момент са формирани и функционират дамски клубове в почти всички 
общински организации. 
През изтеклия период разчупихме модела и за провеждането на вътрешносъюзното първенство по шах, 
табла, тенис на маса, риболов и футбол като по този начин се излъчиха най-добрите отбори, които 
участваха на състезанията в Гюргево. 
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През м.февруари  2010 г. проведохме фестивал на художествената самодейност и считам, че тази 
традиция трябва да продължи, като предлагам на новия УС да организира такъв фестивал през 2014 г., 
още повече, че в общинските организации в Сливо поле и Бяла вече развиват дейност състави за 
художествената самодейност – „Офицерите от запаса” и „Армейска слава” 
 
   Поради изтичането на договора с М-тел през 2012 г. беше сключен нов договор с Виваком, като от 
компанията бяха осигурени нови телефони със сим-карти, лаптоп, хладилник и кафе-машина за 
централния ни клуб. Всеки един от нашите членове може да се възползва от условията на 
корпоративната ни група и да стане член, като ще получи безплатен телефон и сим-карта. Месечната 
такса е 4,20 лв с неограничени разговори в групата. 
 
На територията на русенска област имаме изградени 12 клуба, които са обзаведени с машини за кафе, 
минерална вода, шахове, табли, акордеони, уредби, телевизори и други, но има какво още да се желае в 
тази насока. 
   Радостно е, че след проведените активни разговори с общинските власти в община Иваново вече 
имаме клуб в общинския център Иваново и е договорено предоствянето на клуб на най-голямото 
дружество в общинската организация това в Щръклево. Тепърва предстои тяхното откриване и се 
надявам, че новия УС ще помогне за тяхното оборудване. 
   Централният ни клуб е оборудван и обзаведен. Клуба работи много добре под ръководството на 
отговорника на централния клуб полк. Иванов. Спазват се правилника за работата му и работното време. 
В него вече ежедневно се провеждат мероприятия.  
    С решение на УС, на общинска организация Русе беше предоставен за ползване клуба на ул. 
„Фердинанд 3”, като там беше уреден въпроса и с асансьора. Както споменах и по-горе офиса на ИБ и 
клуба бяха изцяло обновени и обзаведени за сметка на бюджета на РСОСЗР. Не можем да не споменем и 
полк.о.з. Антон Антонов, който с неуморима жар и енергия е може би най-активният участник на съюза 
във всички мероприятия. Много добре се грижи и за клуба на бул.Фердинанд, за което му изказвам 
нашата огромна благодарност! За активната му работа с решение на УС той е удостоен със званието 
ПОЧЕТЕН ЧЛЕН! 
 
    Като положителна инициатива следва да отчетем създаването на клуб на творците в общинска 
организация Русе с председател л-т Беломорски, като с финансовата помощ на УС от 600 лв през 2013 г. 
клуба издаде своето първо печатно издание „Дунавски пристан”.  
   През отчетниия период съюза финансира издаването и на други книги, като книгата на полк.Борис 
Дрангов – „Помни войната” с 300 лв, Летописна книга на офицерите и сержантите от общинска 
организация Сливо поле дружество Ряхово с 400 лв, , Книга написана от полк.Гагов, Книга за 
създаването и историята на Военна болница с 500 лв, Книга съвместно издатество с Държавния архив с 
700 лв по случай 100 –години от Балканската война, в която са поместени творбите на учениците от 
проведения конкурс за ученическо творчество.  
През 2014 г. се навършват 130 години от формирането на 5-ти пехотен дунавски полк, така че предлагам 
на новия УС да преиздаде книгата за полка, която е само в 1-2 екземпляра и ще бъде много полезна за 
съхраняване на историята на полка. 
   
   Специално внимание бих искал да обърна и на темата за промени в Устава. Да, уважаеми колеги 
Устава не е нещо константно и в определени моменти наистина ще възниква необходимост от промени, 
но те следва да бъдат продиктувани само от намерението, работата в съюза да се подобри. Не може 
поради това, че на някого не му харесвал еди кой си член от устава да се опитва да налага мнението си 
над мнозинството.  
От проведените отчетно-изборни събрания в общинските организации става ясно, че темата за промени 
в Устава се разглежда единствено в общинска организация Русе. Днес всички Вие ще имате 
възможността да се произнесете по предложените промени и нека занапред никой да не си и помисля да 
отправя критики, защото същите тези, които апелират постоянно, че Устава ни бил лош, най-често 
същите те не се съобразяват с него. Колеги, ако държим да бъдем сериозна организация, то нека се 
държим подобаващо, да се уважаваме, за да ни уважават и Нас! Не може кой, когато му скимне да иска 
и прави промени в нормативната уредба! Нека не повтаряме това, което се случва в парламента. 
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   Всичко това ни дава основание да отчетем, че организацията ни води пълноценен и смислен 
организационен живот. 
    Но въпреки добрите неща, трябва да отчетем и някои слабости, които продължават да се повтарят, а 
именно: 
    –  УС и ОбщС не проявиха достатъчна активност и настойчивост за по–нататъшното организационно 
изграждане и структуриране на организацията. 
    -     Основната част от запасни и резервисти е в град Русе и близките населени места /Мартен, 
Николово, Басарбово, кв.Средна кула, кв.Долапите и др./. Тук следва да си зададем основателно въпроса 
„Защо  няма създадени дружества в населените места от община Русе” Какво прави по този въпрос ИБ? 
    –  Продължава тенденцията за липса на ангажираност и масово участие на нашите членове в 
мероприятията, особено при честването на национални празници и полагането на венци 
    -  Въпреки, че съгласно Устава всички Председатели на ОбщС са и членове на УС голяма част от 
информацията и взетите решения от заседанията на УС не достигат до председателите на дружества, 
респективно до всеки член. 
    - Продължава тенденцията да се върши работа на парче, малко членове изявяват желание да се 
включват активно в организационния живот. Все още битува разбирането, дадено мероприятие да се 
спусне отгоре, някой да ни каже какво да правим. Затова УС счита за уместно да подкрепи всяка 
инициатива изникнала от дружествата и общинските организации. 
   - Все още са налице слабости в планирането при общинските съвети. Планират се мероприятия, които 
не се обвързват с предвидените за годината средства, или се провеждат такива които изобщо не са 
заложени в плановете, след което се иска финансиране за тях. Моля да се разбере, че разполагаме с 
точно разчетен бюджет по всички основни направления и извънредни разходи не могат да се 
извършват! 
   - Време е уважаеми колеги да излезем от стереотипа да отчитаме мероприятия, като бройка. Трябва да 
ги изпълним със съдържание и най-важното да бъдем коректив на обществото. Затова се иска активност 
не само от ръководните органи на сдружението, а от всички наши членове. 
   - Получава се така, че всеки иска да нарежда, да управлява, но когато стане въпрос да се организира 
дадено мероприятие членовете ни се броят на пръсти. Да не говорим за носенето на отговорност, всеки 
вдига ръце и казва аз не отговарям, търсете Председателя на УС! Няма да споменвам факта колко лесно 
е да се критикува, без да се свърши нищо. И ще отбележа нещо много важно „ Който не предлага 
алтернатива, няма право да критикува”. 
   Здравословно е да се критикува, но не и по този начин. Очаквам критиките Ви колеги, да бъдат със 
съответната аргументация и то към това, което е направено или не е направено през отчетния период. И 
най-важното със съответното предложение как да подобрим дейността си, а не да се занимаваме с 
дребнотемие. 
Уважаеми колеги, 
отстояването на интересите на РСОСЗР можем да постигнем единствено с взискателност при вземане и 
изпълнение на решенията и недопусканото на каквито и да било опити за дразги и разцепление в съюза! 
 
    Как УС на РСОСЗР вижда направленията за подобряване на организациония живот: 
    1. Да се провеждат повече срещи с представители на местната и държавна власт и се поставят по 
настоятелно въпроси касаещи организацията ни. 
    2. По-активно да се работи за привличането на нови членове на организацията. 
    3. По-активно да се работи с останалите военно–родолюбиви съюзи и НПО. 
    4. Стриктно спазване на Устава,правилниците и наредбите 
    5. Да се промени подхода при изготвянето на годишните планове за работа и разпределението на 
субсидиите от общинските организации към дружествата 
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II. ВОЕННО – ПАТРИОТИЧНА ДЕЙНОСТ 
 

Уважаеми колеги, 
    Една от основните задачи на РСОСЗР е родолюбивото и военно – патриотично възпитание на 
обществото и подрастващото поколение, съхранение и развитие на нравствените ценности и идеали, 
войнските добродетели и бойните традиции на българския народ, армията и органите на сигурността и 
обществения ред. 
    Въпреки членството на страната ни в ЕС и НАТО, България е на последно място по жизнен стандарт. 
Жестоката демографска криза, липсата на перспектива и безработицата застрашават националната 
сигурност на страната. С бързи темпове расте неграмотността, младото поколение се интересува от 
всичко друго, само не и от история и патриотизъм. 
    Катастрофално влияние оказа и драстичното намаляване на армията и ликвидирането на наборната 
служба. 
    В днешно време на прехода тревожно следва да отбележим, че в страната изплуваха сили които 
прекрояват миналото и сквернят национални светини, стремят се да реаминират българския фашизъм, 
да подкопават българската ценностна система, да разединяват нацията на верска основа, да дават път на 
антибългарското влияние под чужд диктат. 
    В тази тежка обстановка РСОСЗР е призвана да играе основна роля  по военно – патриотичното и 
родолюбиво възпитание, да издига и пропагандира Славната ни военна история, да слави и недопуска 
забрава на героичните българи отдали живота си за Отечеството. 
  
Наред с обичайното честване и полагане на венци на бележити исторически дати и събития, които се 
осъществяват във всички общински организации ще откроя най-значимите мероприятия, които 
изпълнихме в периода 2010- 2014 г.  
През отчетния период с радост можем да отбележим, че в една от най-важните ни дейности военно-
патриотичната също имаме значителен ръст.  
Поставихме си амбициозни цели и благодарение на доброто взаимодействие на УС с общинските 
организации и активността на зам.председателя по военно-патриотичната дейност подп.Марков успяхме 
да ги постигнем. 
Подобрихме взаимодействието с Военния клуб. За първи път през 2011 г. там беше организиран 
офицерски бал.  
    Поет бе ангажимент от подп. Марков за разработване и разпространение на лекции на различна 
тематика, като за целта още в началото на февруари бяха проведеждани срещи с ръководствата на 
историческия музей и регионалната библиотека – гр. Русе. Изготвян беше и календар на бележитите 
дати и годишнини, който беше връчван на общинските организации.  
 
      За изтеклия период акцент в дейността ни беше издирването и поемането на ангажименти за 
поддържането и изграждането на паметници на загиналите за освобождението ни български воини в 
Русе и общините от областта. 

• През 2010 г. Общинската организация Бяла изцяло обнови и възстанови гроба на ген.Грънчаров, 
един героите при превземането на одринската крепост, погребан в гр. Бяла. За което беше 
съфинансирана със средства от УС. 

• Ежегодно общинска организация Ценово се грижи за паметника в с. Караманово на загиналия от 
селото граничар мл.л-т Асен Георгиев и полага венци и цветя в негова памет 

• През месец февруари 2011 г.бе открит паметник на падналите герои в руско–турската 
освободителна война 1877 – 1878 год. в с. Щръклево, за който още през 2010 г. бяха дарени 3000 
лв на Кмета на община Иваново. За паметника се грижи дружеството ни в Щръклево. 

• През 2011 г. Общинската организация Борово почете паметта на своя патрон поручик Кънчо  
Димов с изработването и поставянето на паметна плоча на родната му къща. 

• През м.юни 2012 г. по инициатива на общинската организация в гр. Две могили, в местността 
„Паметниците” до гр. Свищов беше  открита Паметна плоча в памет на четата на Филип Тотю 
при стъпването на брега на р. Дунав. За нейното изработване от Управителния съвет бяха 
осигурени 550 лв. 
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• През м.септември 2012 г. послучай Деня на независимостта Общинската организация Сливо 
поле, дружество Ряхово обнови и почисти паметника на загиналите във войните в с. Ряхово 

• През м.октомври 2012 г. по случай 100 годишнината от Балканската война бяха възстановени 
надписите на паметника на загиналите във войните в с. Ценово и с. Белцов, с личното участие на 
нашите членове мичм.И.Манчев и подп.Г.Николов.  

• А през 2013 г. по инициатива на общинска организация Ценово със съдействието на нашия член 
Кмета на община Ценово бяха доставени от МО 2 бр. оръдия, Оръдията бяха отремонтирани и 
възстановени от общината, и поставени от двете страни на паметника. 

• По повод 100 - годишнината от Балаканската война на 29.09.2012 г. в с. Широково, община Две 
могили беше открита паметна плоча на загиналите във войните от селото Паметната плоча е 
изработена и монтирана по инициатива на Общинската организация в гр. Две могили и 
съфинансирана с 400 лв от РСОСЗР. 

• През м.октомври 2012 г. беше открит  паметник на загиналите във войните 38 жители от кв. 
Средна кула. Изграждането на паметника беше съфинансирано от РСОСЗР с 1000 лв. 

• През м.април 2013 г. от общинската организация в гр. Две могили беше изработена и поставена 
паметна плоча в с. Баниска в чест на загиналите във войните за национално Освобождение. За 
изработването й от УС бяха предоставени 400 лв.  

• По случай Деня на храбростта и българската армия на 6 май 2013 г. Общинската организация 
Иваново почисти и обнови паметника на загиналите във войните в с. Щръклево. 

• През 2011 г. беше поставен на входа на Щръклево самолет с помощта на дружеството от с. 
Щръклево, със съдействието на полк. Г. Р. Георгиев и полк. Иванов  

• През м.май 2013 г. бяха Възстановени надписите на паметника на загиналите във войните в с. 
Белцов, община Ценово по инициатива на общинските организации в Ценово и Русе, отново с 
участието на мичм.И.Манчев  

• През 2013 г. по инициатива на общинска организация Ценово беше изработена и поставена 
паметна плоча на загиналият летец подпор.Милуш Милушев от с. Белцов Изработването на 
паметната плоча е съфинансирано от УС с 200 лв. 

• По инициатива на общинската организация на РСОСЗР в гр. Борово на 12 ноември 2013 г. беше 
изработен и открит един от най-красивите изцяло нов паметник на загиналите във войните от гр. 
Борово в периода 1885-1945 г. Изработването на паметника е съфинансирано от РСОСЗР с 500 
лв. С активното участие на кмета на община Борово г-н Георгиев и нашия колега м-р Е.Алексиев.  

• По инициатива на председателя на общинска организация Борово к-н Т.Тотев бяха почистени и 
ремонтирани оградата и паметника на загиналите във войните в гр. Борово, кв. Горна 
Манастирица, който беше полуразрушен. Постави се нова паметна плоча и се допълниха имената 
на трима загинали воини. На 03.11.2012 г. пред подновения паметник се проведе заупокойна 
молитва. 

• Похвална е инициативата на общинските организации в Борово, Иваново и Сливо поле за 
издирването на загиналите във войните от трите общини, чрез посещение в Националния военен 
архив гр. В.Търново и създаването на албуми и летописни книги в Борово и Сливо поле. И нека 
това начинание бъде за пример и за останалите общински организации. 

• По инициатива на РСОСЗР Русе и Областния съвет на Съюза на ветераните от войните беше 
създаден Инициативен комитет за изграждане паметник на загиналите във войните в гр. Русе. За 
председател на Инициативния комитет беше избран кметът на община Русе офицера от резерва г-
н Пламен Стоилов. Целта е паметника да бъде открит на 9 май 2015 г. в навечерието на 70-
годишнината от края на Втората световна война. Това трябва да бъде един от най-важните 
приоритети в работата на новия УС 

. 
Въпреки, че през отчетния период обърнахме сериозно внимание на войнишките паметници, мисля че 
имаме още какво да направим в тази насока. Особено що се отнася за паметниците на територията на 
община Русе. Не е нормално председателят на общ.организация Русе да възстановява надписи на 
паметниците в Ценово, а в същото време на паметниците в община Русе да не се обръща внимание. 
Следва новия УС да приключи процеса с картотекирането на паметниците и да се изготвят съответните 
планове и графици за тяхното почистване, освежаване и ремонт. Колеги няма друг, освен нас който да 
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се погрижи за тези светини изградени със самопожертвованията на нашите предци. Нека бъдем техни 
достойни наследници! 
 
       Друг основен приоритет в работата ни по военно-патриотичната дейност беше работата с 
подрастващото поколение. 

• Като добър пример в работата с младежта бих посочил сключеният договор за съвместна дейност 
със скаутската  организация под ръководството на  подп.Т.Пеев. На 6 май 2011 г. за първи път в 
шествието по случай празника участваха и скаутите. Масовото участие на РСОСЗР и добрата 
организация направи силно впечатление на общественоста на гр. Русе. 

• Поставихме добро начало във взаимодействието с РИО Русе, след срещата в клуба на РСОСЗР на 
26 април 2012 г. с учители по история и директори на училища при организирането на конкурса 
за ученическо творчество по повод на честванията на 100 годишнината от Балканската война и 
силно се надявам, че тази тенденция ще продължи.  

• За първи път през 2012 г. ние със собствени средства и ресурси организирахме и проведохме 
ученически конкурс на тема: „Участието на русенци в Балканската война 1912-1913 г.-Героизъм 
в името на България” 

        Конкурса премина при значителен интерес, както от страна на учителите, така и от самите ученици. 
Конкурса беше в 3 раздела – историческа творба, рисунки и стихотворения, като обявяването на 
резултатите и връчването на наградите се състоя през месец октомври. Специално за конкурса бяха 
изработени и юбилейни плакети на РСОСЗР – „100 години Балканска война”.  
     В раздел "Историческа творба" бяха връчени награди за 1,2 и 3-то място в размер на 300, 200 и 100 лв 
     В раздел "Рисунки" бяха връчени парични награди, съответно в размер на 150, 100 и 70 лв 
     В раздел "Стихотворения", съответно в размер на 150, 100 и 50 лв.  
     Научните ръководители от своя страна получиха предметни награди – DVD уредба, дигитален 
фотоапарат и мобилен телефон, които бяха връчени от Председателя на Управителния съвет на РСОСЗР 
о.р.к-н Димитър Вълков.  
    В конкурса активно се включиха и общинските организации в Русе, Ветово, Борово и Ценово, като от 
всяка община има наградени участници. 
• Взаимодействието ни с читалището на кв. Средна кула при откриването на паметника на 

загиналите във войните показа, че и в тази посока нещата могат да се случват. 
• За втора поредна година се организира съвместно с ВК Русе и съфинансира с по 500 лв от РСОСЗР 

проектът „Лято във военния клуб” По време на проекта децата водени от Началника на гарнизона 
подп. Димов имаха възможност да посетят военното поделение в Русе, където се запознаха на живо 
с боравенето с пистолет, автомат, качиха се в БТР и БРДМ, военни камиони "Мерцедес".  
Ежедневно вдигаха и сваляха националния флаг под звуците на националния химн. Запознаха се 
оборудването на Пожарната и Гражданска защита. 

• През м.февруари 2013 г.Общинска организация Русе взе участие в тържество пoсветено на патрона 
на училище "Олимпи Панов" Русе По време на тържеството беше проведена викторина в 
училището и бяха положени венци и цветя пред  паметника на русофилите 

• През м.март 2013г. По повод празника на СОУ "Христо Ботев" гр. Русе и 135-годишнината от 
освобождението на България в Доходното здание бяха връчени наградите от конкурса за рисунка, 
свързана с 3-ти март 1878 г. Конкурса е организиран съвместно с ръководството на СОУ "Христо 
Ботев", ОУ "Васил Априлов" и Общинската организация на РСОСЗР в община Русе. Активно 
съдействие в мероприятието оказаха членовете на дружество "Приста" с председател 
о.з.полк.Антонов. Голямата награда за победителя в конкурса беше посещение на връх Шипка, 
заедно с родителите си на 3-ти март. 

• През м.март 2013 г. РСОСЗР Русе съвместно с Началника на Русенския гарнизон организира 
посещение и осигури автобуси за младежите от Русенските училища на реално военно учение с 
бойни машини БТР на полигона в с. Николово 

• На два пъти през 2013 г. РСОСЗР Русе организира еднодневен поход за деца от Скаутската 
организация в града с ръководител подп.Т.Пеев, където се научиха да оцеляват в екстремни 
условия, да си палят огън, да си приготвят храна, да стрелят с въздушна пушка. 

• През м.май 2013 г. Общинската организация на РСОСЗР в гр. Русе участва в обявяването на 
резултатите от конкурса на тема Междусъюзническата война. Ученици от СОУ "Христо Ботев" гр. 
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Русе представиха пред присъстващите шест свои реферати на тема - "МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА 
ВОЙНА" Активно съдействие в мероприятието оказаха членовете на дружество "Приста" с 
председател о.з.полк.Антонов. 

• По повод 100 годишнината от Балканската война през 2012 г. общинска организация Ценово 
организира състезание за ученици от училищата в общината за най-добре написано есе, като на 
заключителното мероприятие в с.Караманово победителите получиха награди 

• Три беседи бяха изнесени и пред учениците от СОУ „В.Левски” от нашите колеги Л.Марков, 
Ст.Димитров и Т.Митев на тема „Чуждестранното признание на Българското военно изкуство” и 
„Лозенградската операция и участието на 5-ти пехотен полк в Балканската война. 

• Конкурс за рисунка на тема „Освобождението на България от турско робство” с ученици от СОУ 
Хр.Ботев беше организиран от О.Беломорски, на който бяха връчени награди 

• В училище Отец Паисий при значителен интерес протече и лекцията” Рицарят на сръбско-
българската война 1885 г.- к-н М.Маринов”, изнесена от г-н Д.Енчев 

• Общинска организация Бяла на 16.04.2011г. проведе среща беседа по случай 1200г. от битката 
при Върбишкия проход, съвместно с дружество”В.Левски”.В мероприятието участваха ученици от 
средните училища в градани СПТУМ по Машиностроене и СОУ”П.Волов.  

• На 17.05.2011г. г-н Георгиев учител историк, член на РСОСЗР Бяла, изнесе беседа по повод 
„Тутраканската епопея.”В мероприятието участваха ученици от СОУ”П.Волов”и много гости. 

• На 02.04.2013г. общинска организация Бяла отбеляза 192 години от рождението на 
Г.С.Раковски- патрон на общинската организация. Изнесена беше програма от ученици в 
присъствието на много гости. Мероприятието протече на много високо ниво и беше своевременно 
отразено в медиите. 

 
     Определено създадените добри отношения с училищата в гр.Русе и областта спомагат за подобряване 
на работата с младо поколение и издигане имиджа на съюза, но като цяло работата ни с подрастващото 
поколение, читалищата и училищата е на незадоволително ниво. Следва тези добри практики да се 
доразвият на всички нива и да се създадат още партньорства. Видимо децата се нуждаят от практико –
приложни инициативи, отколкото от сухи лекции, които те всеки ден слушат при уроците от учителите. 
 
Следващият основен момент във военно-патриотичната ни дейност беше участието на съюза в 
отбелязването на паметни за българската военна история дати и годишнини. 
Тук ще се спра само на на най-важните, защото както знаем тези мероприятия станаха традиционни във 
всяка общинска организация, като се провеждаха лекции, семинари, предавания по местните 
радиовъзли, отразяване в местния печат, разбира се със своята специфика. 
 
• Безспорно най-важната годишнина през изтеклия период беше честването на 100 годишнината от 

Балканската война. Тази годишнина беше отбелязана във всички общински организации с най-
различни форми, но завършекът на честванията определено беше откриването на паметника на 
загиналите във войните в кв.Средна кула и връчването на наградите в ученическия конкурс на тема: 
„Участието на русенци в Балканската война 1912-1913 г.-Героизъм в името на България”. Няма да 
бъде нескромно, ако кажа че РСОСЗР беше основният двигател в област Русе по отбелязването на 
тази бележита годишнина, а това беше подобаващо оценено от медиите, обществеността, местните и 
държавни власти. 

• По случай 10-годишнината от кървавия атентат в Кербала РСОСЗР Русе удостои посмъртно със 
званието Почетен член офицерски кандидат Антон Петров. Председателя на УС о.р. к-н Димитър 
Вълков връчи на майката на загиналият командос Иванка Петрова, Почетна грамота, Почетен плакет 
на съюза и шалче с българския трикольор. За членовете на съюза беше осигурен автобус до 
гробищен парк Чародейка. 

• Разчупихме модела и при честването на 6 май деня на храбростта и БА – през 2011 г. за първи път 
участие в тържеството взе скаутското дружество в Русе, със новото си знаме и униформи, ушиването 
на които беше подпомогнато от РСОСЗР. А самото шествие беше предвождано от знаменен караул 
със специално ушити униформи от съюза. През 2012 г. изненада за всички, включително и 
румънските ни гости,  беше посещението и поздравлението по случай 6-ти май лично от бившия 
Премиер на Република България г-н ген. Бойко Борисов 
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• Традиционно всяка година съюза посреща националния ни празник 3-ти март на връх Шипка, като за 
пръв път на върха през 2011 се развя и румънския национален трибагреник от нашите колеги от 
Гюргево, които оттогава досега всяка година са с нас. С всяка изминала година числеността на 
участниците се увеличава и имаме представителство от почти всички общински организации, като 
само ще спомена че през 2013 в честването се включиха 4 автобуса.  

• Едновременно, честванията на националния празник 3-ти март традиционно се предхождат от 
тържествен митинг-заря в гр. Бяла, в който специално за случая участва блок от членове на РСОСЗР 
от общинските организации в Бяла, Ценово и Борово. 

• 3-ти март ежегодно беше ознаменуван и с участие в честванията в гр. Русе, където се включваха 
членовете на Общинската организация в града, съответно с новото знаме за полагането на венци и 
цветя пред паметника на свободата в центъра на Русе и пред Пантеона.  

• Длъжни сме да отбележим, че дори в една община като Вятово  (с преобладаващо турско население), 
благодарение на активните действия на председателя полк. о.з. Пенчев и членовете на съюза, 
националния празник не загубва от ореола си. 

• Ежегодно на 3-ти март общинска организация Иваново участва в поклонението в памет на 
загиналите руски воини пред най-големия паметник в Русенска област/този в с.Мечка/ съвместно с 
руското консулство, общинските власти, ученици и самодейни колективи.  

• Нашата организация ежегодно участва на 6 януари в празника Богоявление и освещаване на бойните 
знамена, като най-изявени в това отношение са колегите от общинска организация Бяла 

• При активното съдействие на нашето ръководство и най – вече на председателя на Общинския съвет 
Две могили о.з. капитан Петър Петров, през 2010 г. премина и честването на 180 години от 
рождението на Славния български войвода Филип Тотьо. В града се подготви и проведе тържествена 
заря – проверка с курсанти от НВУ В.Търново.. 

• Ежегодно участваме и в празника на 9 май, с основен акцент през 2010 г.- 65 годишнината от 
победата над хитлеристката Германия с полагане на венци и цветя в памет на загиналите руски 
воини пред паметника на незнайния воин "Альоша" и на руското военно гробище. Консула на Русия 
в гр. Русе редовно кани ръководството на РСОСЗР да присъства на тържественият коктейл в 
консулството. 

• През 2013 г. Общинска организация Иваново тържествено отбеляза Деня на храбростта и 
българската армия. Пред почистения и обновен паметник на загиналите във войните в с. Щръклево 
бяха положени венци в знак на признателност към загиналите 129 щръклевчани за свободата и 
независимостта на България. 

• Честванията на празниците на видовете въоръжени  сили също станаха ежегодна традиция, като най-
значимото от тях беше на 27.10.2012 г. от 11 часа с тържествено събрание в пленарна зала на община 
Русе за 45 годишнината от създаването на авиогарнизон Щръклево. Основната заслуга по 
организацията на това мероприятие беше на подп.Г.Николов  

• Ежегодно участваме пред паметника на моряка в Русе при честванията от създаването на ВМС, като 
през м.август 2013 г. РСОСЗР отпразнува 134 години от създаването на българския военноморски 
флот 

• На 28 юли 2012 година членове от дружествата „Стефан Караджа” и „Ангел Кънчев” от Общинската 
организация към Регионалният СОСЗР –Русе, проведоха еднодневен поход по повод 100 год. от 
Балканската война и 144 год.от смъртта на войводата Стефан Караджа. Посрещнати от свои колеги 
във Велико Търново, русенци поднесоха венец пред паметника „Майка България” 

• На 09.10.2012 г. във връзка със 100 годишнината от Балканската война общинска организация Бяла 
организира поклонение пред гроба на ген. Григор Грънчаров, един героите при превземането на 
одринската крепост, погребан в гр. Бяла. След поклонението в заседателната зала на община Бяла 
беше организирана кръгла маса, на която полк.Стойков изнесе доклад за бойните действия по време 
на войната. 

• С мащабно тържество на 22 септември 2012 г. Общинската организация на РСОСЗР Сливо поле 
тържествено отбеляза деня на независимостта на България и впечатли гражданите на с.Ряхово  

• По случай 100 –год от Балканската война със заупокойна молитва през 2012 г. пред паметника на 
загиналите жители на община Две могили в Балканската и Първата световна война беше 
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тържествено отбелязано Началото на Балканската война с полагането на венци и цветя пред 
паметника 

• През 2013 г. общинска организация Борово посети родното село на К-н Петко войвода в днешна 
Гърция и положи венец в негова памет в родната му къща в село Доганхисар, разположено на 26 
километра от Дедеагач в Беломорска Тракия. 

• През 2013 г. Общинска организация Русе посети паметниците на знаменитите български 
революционери В.Левски, Хр.Ботев, братята Евлоги и Христо Георгиеви в Букурещ и положи венци 
в тяхна памет 

• През м.януари 2013 г. общинска организация Русе участва в тържествата по случай 135 годишнината 
от освобождението на с.Топчии, с полагане на венци пред внушителния паметник в центъра на 
селото съвместно с Руското консулство и клуб „Приятели на Русия” от РУ 

• По повод 100 години от Балканската война и 100 години от сраженията между българската и 
сръбската армия през лятото на 1913 година, Културно-информационния център „Босилеград” и 
представителя на РСОСЗР л-т.о.р. Ангел Пелтеков, отслужиха панихида и положиха венци и цветя 
на гроба на поручик Генчо Неделчев, родом от град Русе, командир на 16 рота на втори Искърски 
полк убит на 11 юли 1913 година в местността Панчин гроб, в с. Божица. 

• Впечатляващо беше участието на съюза в отбелязване на 176 години от рождението на В.Левски на 
18 юли 2013 г в гр.Карлово по покана на колегите от тамошната общинска организация, в която се 
включихме със знамето на съюза в строя на 61-ва Стрямска механизирана бригада в общия блок на 
запасните от цяла България. А в последствие група от Карлово посети  музея и къщата на Филип 
Тотю в Две могили и изрази благодарността си за доброто посрещане. 

• През м.август 2013 г. пред паметника на загиналите 1300 руски воини в руско-турската 
освободителна война в с.Кацелово беше организирано от общинска организация Две могили 
честването на 136 г. от освождението на селото 

• Ежегодно по инициатива на общинска организация Ценово с тържествена заря-проверка  в с. 
Новград се чества стъпването на четата на Стефан Караджа и Х. Димитър на Дунавския бряг пред 
паметника на р.Дунав 

• Във връзка с деня на авиацията беше посетено лобното място на загиналите преди  60-години във 
ВСВ летци от СА от общ.организации Русе, Ветово и Сливо поле 

• Ежегодно общинска организация Бяла участва в полагане на венец на гроба на баронеса Юлия 
Вревская и в музей ”Освободителна война” 

• Ежегодно нашите общински организации активно се включват при отбелязването на 2-ри юни деня 
на Ботев, 6 септември деня на съединението и 22 септември деня на независимостта на България 

 
Важен елемент от нашата дейност беше и отдаването на почит към загиналите български воини във 
войните, чрез посещение на местата свързани с военната ни история. 
• Безспорно, едно от най-значимите мероприятия в това отношение беше полагането на венци в 

българското военно гробище в Харкан, Унгария през октомври 2013 г. По време на посещението ни 
от к-н Д.Вълков беше организирана, чрез посланика на Република България в Унгария г-жа 
Бенишева заупокойна молитва от БПЦ в Будапеща, а на следващия ден цялата група беше приета в  
посолството. 

• През 2012 г. по повод 100 годишнината от Балканската война от общинска организация Борово беше 
организирано 2-дневно посещение до Одринската крепост, въпреки че по разбираеми причини венци 
и цветя в памет загиналите при превземането на крепостта български воини не бяха положени. 

• През м.май 2013 г. общинска организация Русе също посети и разгледа непревземаемата крепост в 
Одрин и отдаде почит към загиналите 

• Организирано беше и посещение на Военния мемориал Шуменци от общинските организации в 
Борово и Сливо поле, по случай 95 год. от тутраканската епопея бяха положени венци и цветя пред 
гробовете на 4-ма боровчани. 

• На 14 ноември 2012 г. в гр. Сливница официално беше отбелязана годишнината от началото на 
Сръбско-българската война-1885 г., в която се включи представителна група членове на РСОСЗР 
Русе, като  бяха положени пред паметника на петимата капитани -Бендерев, Паница, Димитриев, 
О.Панов, А.Узунов и пред Пантеона "Майка България " в с. Гургулят. След официалната част 
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членовете на РСОСЗР се отправиха към паметника на русенеца - кап.Марин Янакиев Маринов, 
загинал геройски на връх "Мека Црев". Паметника е построен по инициатива и с личното участие ма 
членовете на РСОСЗР Ст. Икониев и И.Лютов. 

• През 2012 г. Общинската организация Русе организира и проведе посещение на Военно-морския 
музей във Варна, като бяха положени венци пред торпедоносеца „Дръзки” и к-н I ранг Добрев. 

• Представители на РСОСЗР участваха в тържествата и възстановката на боевете на връх Шипка през 
м.август 2013 г. 

 
Уважаеми колеги, 
  Наред с отбелязването на тези важни исторически дати и събития на местно и регионално ниво през 
отчетния период се състояха много и разнообразни мероприятия, които допринесоха за утвърждаването 
на авторитета на съюза и военно-патриотичното възпитание на младото поколение и обществеността. 
  Определено мога да заявя, че изтеклия 4 годишен период беше наситен с толкова много мероприятия и 
по разбираеми причини не мога да изброя всички, но те бяха отчетени в докладите на общинските 
организации. Ако съм пропуснал някои моля да бъда извинен. Благодаря на всички наши членове, които 
активно се включиха в тях и най-вече на заместниците полк.Иванов и подп.Марков, както и на всички 
председатели на общински организации за положените усилия. 
   От изложеното по-горе определено можем да отчетем значителен ръст във военно-патриотичната ни 
дейност, но наред с положителното в дейноста ни, ние не трябва да отминаваме и слабостите в нашата 
работа. 
    Като слабост ще отчета организирането на честването 2012 г. на 200 годишнината от рождението на 
Баба Тонка. Не е нормално от най-голямата ни общинска организация Русе да не могат да се съберат 20 
души за участие в представителен блок на РСОСЗР в заря-проверката. Изключително слабо беше 
участието на нашите членове при полагането на венци пред паметника на майката-героиня Баба Тонка 
символ на борбите за освобождение.  
Този проблем е характерен не само за това мероприятие, но и като цяло общинска организация гр. Русе 
проявява слаба активност в честването на всички бележити дати и годишнини от местно и национално 
значение. Най-общо честването се свежда до участието на 20-30 члена и поднасянето на венци. А 
общинска организация Русе трябва да бъде водеща в тази насока. Апелирам към новия общински съвет 
на общ.организация и неговия председател да се предприемат необходимите мерки през 2014 г. 
Надявам се, че на 6-ти май най-после ще се престрашим да си облечем униформите, така както го правят 
колегите от Румъния, и да направим един истински Гергьовденски парад!  
 
Най-същественото което стои пред нас е, че Русе е един малкото градове, в които все още няма издигнат 
паметник на загиналите във войните. Въпреки, че през 2013 г. съвместно със Съюза на ветераните и 
личната инициатива на неговия председател г-жа В.Бойчева, беше сформиран инициативен комитет за 
изграждане на паметник все още по въпроса няма развитие. Проблема е в това, че за да се задвижи 
процедурата е необходимо да се внесе в областната комисия Военни паметници архитектурен проект, с 
който ние не разполагаме. Инициативния конитет проведе две срещи, включително и с гл.архитект 
Бочуковска, но до момента все още няма никакъв резултат, въпреки изразената подкрепа от Кмета на 
общината, Председателя на Общинския съвет и Областния управител. Единственото по което има засега 
някакво становище е паметника да бъде изграден в района на 5 пехотен дунавски полк.  
 
    УС определя пропуските и същевременно посоките по които трябва да се акцентира в бъдеще, а 
именно: 
   - През 2014 г. следва да продължи доброто взаимодействие с Регионалния инспекторат по 
образованието и да се изготви стратегия за работата с подрастващото поколение 
    -  Доразвиване  на проекта „Лято във Военния клуб” 
–  Да се акцентира основно по  поддържането и възстановяването на паметниците на загиналите 
български войни; 
    –  Да се създаде практика за масово участие на членове на съюза в честването на бележити годишни и 
дати. 
- Да се работи активно за изграждането на паметник на загиналите във войните в района на 5 пехотен 
дунавски полк със срок да бъде завършен до 9 май 2015 г. 
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- През 2014 г. да се организират значими мероприятия по повод 130 години от формирането на  5 
пехотен дунавски полк 
    - Стриктно спазване на Наредбите за военно-патриотичната дейност, знамето и символите, участието 
в мероприятия от местно и национално значение 
      Завършвайки искам да отбележа, че въпреки трудностите, нашите Общински организации работеха 
много добре, за което им изказвам моята и на ръководството на РСОСЗР – БЛАГОДАРНОСТ. 
 
III. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 
 
Уважаеми колеги, 
     Продължаващият вече 24 години преход и бурните социално-икономически промени за по – голямата 
част от нашите членове се оказаха един доста труден за преодоляване период. Болшинството от тях са 
пенсионери, които трудно посрещат ежедневните си нужди. Водени от желанието да подпомогнем най-
нуждаещите Управителния съвет на РСОСЗР, както знаете прие и прилага на практика Наредбата за 
социалната дейност и винаги се е стремял колкото може да се направи всичко за членовете на съюза в 
тази сфера. Еднократната помощ на всеки нуждаещ се е до 100 лв на година. По разбираеми причини не 
бихме могли да удовлетворим всички нуждаещи се. 
 
През 2010 г. възникналите финансови проблеми на съюза не ни позволиха да откликнем на нуждите на 
нашите членове. Но от 2011 г. УС ежегодно предвиждаше средства за тази дейност, като в бюджета за 
социална дейност средствата постепенно се увеличаваха и всяка година се планираха до размер от 4000 
лв и в зависимост от постъпилите молби средствата бяха осигурявани. Може и да Ви се струват 
недостатъчни, но с това разполагаме и с това можем да помогнем.  
 
    През отчетния период беше осигурена социална подкрепа на 53 наши члена/ 19 офицера и 34 
сержанта/ на обща стойност 5140 лв, като по години и общини са както следва: 
община 2011 2012 2013 общо 

Русе 460 лв 580 лв 300 лв 1 340 лв 

Бяла 100 лв 160 лв 300 лв 560 лв 

Две могили 200 лв 80 лв 0 лв 280 лв 

Борово 320 лв 160 лв 0 лв 480 лв 

Ценово 200 лв 100 лв 200 лв 500 лв 

Сливо поле 180 лв 100 лв 0 лв 280 лв 

Вятово 480 лв 560 лв 300 лв 1 340 лв 

Иваново 160 лв 0 лв 200 лв 360 лв 

Общо 2 100 лв 1 740 лв 1 300 лв 5 140 лв 

  
   Видно от изнесените данни през периода са уважени подадените молби за социална подкрепа от всяка 
общинска организация, като най-висока по стойност тя е в Русе и Вятово. Моето лично виждане е, че 
сигурно има още нуждаещи се наши членове, но по една или друга причина не се подават документи. 
Тук е ролята на председателите на общинските организации да разяснят изискванията регламентирани в 
Наредбата за социалната дейност. И бих искал да подчертая, че тази дейност изцяло се покрива от 
РСОСЗР и до момента на всеки, който отговаря на изискванията през отчетния период Управителния 
съвет на РСОСЗР е отпускал средства в рамките на утвърдения бюджет 
    Социалната работа не приключва само със средства за социална подкрепа. ИБ на общинската 
организация – Русе заедно с н-ка на ”Военен клуб” – Русе в изпълнение на социалната политика на МО 
за подпомагане изпадналите в тежко финансово положение – организира за членовете на организацията, 
ползване на  ”Социална кухня” по правителствената програма и реда за ползване на ”Социални кухни” 
към изпълнителната агенция ”Социални дейности на МО”.  
Въпреки първоначално проявения интерес след подбор бяха записани да ползват правата за хранене 30 
наши члена, но по различни причини към настощия момент останаха само 7 члена. Основните причини 
са отдалечеността от ВК и строгите критерии определени в наредбата на МО. 
    Явно този модел трудно проработва и трябва да помислим сериозно как и какво да направим, за да 
удовлетворим потребностите на нашите членове и то не само в Русе, но и в останалите общински 
организации. Затова считам за необходимо да създадем работна група, която да извърши 
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социологическо проучване сред нашите членове за това от какво най-много се нуждаят и евентуално 
каква такса би била поносима за тях, ако се организира например трапезария за членове на съюза.  
     През 2014 г. следва да се помисли от УС и да се проведат срещи с кметовете на общини по въпросите 
на домашния социален патронаж. А защо не и сключването на договор с общините или с фирма, която 
да приготвя и разнася топъл обяд на наши социално слаби членове. Разбира се при разработването на 
ясни критерии за подбор, определяне на такса и дотация от страна на Регионалния съюз. 
    Все още на дневен ред стои и въпроса с ползването на базите за отдих и рехабилитация на МО. Най-
общо това е регламентирано в  Наредба № Н-9 от 18 март 2011 г. за военно-почивното дело и Наредба 
№ Н-8 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в 
болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на Военномедицинска 
академия.   

    Определено критериите въведени с тези наредби са в голямата си част неизпълними за някои от 
нашите членове, но колеги все пак трябва да си даваме сметка, че живеем в съвсем различни условия в 
сравнение отпреди 20-тина години. Т.е. всеки който желае може да ползва тези бази, но трябва да си 
плаща по общия ред. Има разбира се и отстъпки, но за разлика отпреди привилегии почти няма.     
Въпреки това търсейки възможност за отдих на членовете на съюза през 2013 г. със съдействието на 
полк. Иванов наши членове ползваха услугите на хотел в Приморско на изключително изгодни условия. 
    Ръководството на РСОСЗР обръща специално внимание на колегите навършили кръгли годишнини, 
но като че ли този процес е доста хаотичен. Затова е необходимо ежегодно да се изготвя план за 
отбелязване годишнините на членовете ни от председателите на общинските организации, който да се 
представи в УС на РСОСЗР за своевременното изготвяне на поздравителни адреси. На практика това се 
случва в последния момент и много наши членове остават разочаровани. 
   Тук бих искал да спомена и съпричастността на нашия съюз към трагедията, която се случи в началото 
на 2012 г.година в с. Бисер. Управителния съвет на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва гр. Русе на извънредно заседание взе решение да изпрати дарение от 1000 лв за 
пострадалите жители на с. Бисер.  
Не може да не споменем и зачетеното уважение към семействата на починали колеги от съюза при 
изказване на съболезнования за последно сбогом и оказване на помощ и подкрепа на семействата им. 
   Наред с постигнатото в социалната дейност, следва да отбележа че това което правим е крайно 
недостъчно. Следва да се помисли и за осъществяването на благотворителни инициативи, каквито 
наченки имаше, но участието в тях беше незабележимо малко. За пример ще посоча благотворителния 
концерт "ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА" в полза на децата на загинали и пострадали военнослужещи в 
изпълнение на служебният им дълг, организиран от ВК на 27.12.2013 г., в който нашите членове не се 
включиха активно, въпреки че билета беше само 2 лв. 
 
IV.  ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 
 
            Уважаеми колеги, 
    В началото на отчетния период през 2010 г. съюзът беше изправен пред сериозни предизвикателства и 
проблеми, но с гордост мога да заявя че поради умелото планиране и правилното разпределение на 
бюджета нашето сдружение успя да се съвземе, да разплати свовременно всички  данъци и такси и да 
финансира всички предвидени и непредвидени мероприятия!  През 2011 г. изчистихме всички стари 
задължения за данъци. Приключваме периода без задължения към НАП.  
    В резултат на приетата наредба за счетоводната отчетност и документооборота подобрихме 
финансовата дисциплина. На всяко тримесечие в УС се приема  финансов отчет. Въведената методика за 
тримесечно отчитане на общинските организации дава своите положителни резултати.  
    Основна цел на УС беше да се придържа стриктно към приетият от общото събрание бюджет и да се 
грижи за собствеността на сдружението. Главният счетоводител с-т Калин Калинов и касиера подп. 
Стайковски изпълняваха съвестно задълженията си, счетоводството и документацията са в изрядно 
състояние. Всеки разход се извършва на базата на решение на Управителния съвет. 
    През 2012 г. година с моя заповед комисия с председател полк. Иванов извърши инвентаризация на 
цялото имущестево на сдружението, като за всяка общинска организация има съставени протоколи. 
Част от амортизираното и ненужно имущество беше бракувано, а част от него предадено за ползване на 
някои от общинските организации. 
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 От отчета за изразходването на бюджета за 2013 г., който ще Ви представи гл.счетоводител ще стане 
ясно за какво се изразходват средствата на сдружението. Ще Ви бъде предложен за обсъждане и новият 
бюджет за 2014 г. 
Следва да отбележа, че изпълнихме обещанието си за увеличаване на субсидиите за общинските 
организации и резултатите са налице(от 7700 лв през 2011 г. на 16800 лв през 2012 и 2013 г.). 
Общинските организации разполагат със самостоятелен  ресурс и осъществяват много повече 
мероприятия, в сравнение с 2010 и 2011 г. Допълнително са отпускани средства за извънредни дейности 
по инициатива на общинските организации, като изграждане на паметни плочи, възстановяване на 
паметници и др. Всички междуобщински мероприятия се финансират изцяло от бюджета на 
сдружението. Двата клуба на Потсдам и Фердинанд са също на издръжката на РСОСЗР. Социалната 
дейност също се финансира от бюджета на сдружението.  
Целта ни е субсидиите на общините да бъдат изцяло насочени към организационна и военно-
патриотична дейност,. 
Като слабост в това направление бих посочил, планирането и разпределението на средствата от 
субсидиите на общинските организации. В голямата си част Приложение 7 от наредбата се попълва 
механично без да се обвързва с планираните през годината мероприятия.  
Друга съществена слабост в общинските организации е търсенето на най-добрата цена за определени 
разходи и намирането на минимум две оферти, особено тези касаещи по-големи разходи. Основна 
задача за общинските организации през следващия 4 годишен период следва да бъде разработването на 
вътрешни критерии и правила за разпределение на средствата необходими за дейността на дружествата 
 
От Контролната комисия текущо и ежегодно се извършват проверки, така че контролът е двустранен и 
от счетоводството и от РКК 
    Съгласно ЗЮНЛЦ Ние сме регистрирани в централния регистър на НПО министерството на 
правосъдието и ежегодно до края на м. май, изпращаме счетоводен отчет и доклад за дейността.. 
 
       V.  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И МЕДИИТЕ 
 
            Уважаеми колеги, 
  През отчетния период както споменах и в началото на доклада станахме свидетели на промяната в 
отношението към нас както на медиите, така и на местната и държавна власт, на Русенската 
общественост, и на нашите партньори от сродните организации.  
   През 2011 г. преди празника 6 май във ВК беше проведена пресконференция с всички местни и 
национални медии, на която бяха изложени отговорите на всички въпроси, които вълнуват 
обществеността. Точно на тази пресконференция беше обявено, че е сключен нов договор за наем на 
Потсдам и всичко това, което беше казано вече е факт: И за ремонта на Потсдам, И за клуба, И за 
приемането ни за колективен член. Това на практика показа, че всичко което сме обещали се случи. 
   По време на откриването на Новия ни клуб през 2011 г. някои медии не присъстваха на откриването на 
клуба в Потсдам, но може би това беше продиктувано от факта, че въпреки недоверието обещаното се 
превърна в реалност. 
    Получи се така, че вместо ние да търсим медиите за отразяване на дейността ни, то те самите 
проявяват интерес към случващото се и реализирано от сдружението. Продължавам да твърдя, че не е 
необходимо да занимаваме обществото едва ли не ежедневно с нас. Хората сами могат да видят и да 
преценят какво вършим.  
Повече публикации за нашата дейност имаше във вестниците за които се абонираме всяка година в–к 
”Българско войнство”, в–к ”Форум”, в-к „Бряг” и списание ”Военен Глас” отразявана от  кореспондента 
ни г–н Икониев.  
    Като слабост бих посочил предоставянето на своевременна информация от общинските организации 
и кореспондента  при провеждането на дадено мероприятие, защото забавянето й вече не е новина и не 
може да се публикува в сайта и фейсбукстраницата на РСОСЗР. 
    Управителния съвет реагира остро на непристойната публикация в никому неизвестния в-к „Всеки 
Ден” на 02.04.2012 „Гладен дядо пази паметници с пенсията си” . Оказа се, че става въпрос за нашия 
уважаван колега о.з. мичман Иван Манчев който не само че не е „гладен дядо”, а е един достоен наш 
член почуствал подкрепата на колегите си. 
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     Значителен интерес от медиите беше проявен през 2012 г. при връчването на наградите в конкурса за 
ученическо творчество по повод на 100 годишнината от Балканската война и при отбелязаването на 10 
годишнината от кървавия атентат в Кербала. 
     При огромен интерес премина и подписването на договора за сътрудничество и съвместна дейност 
между РСОСЗР Русе и КИЦ Босилеград, състояло се в централния клуб през м.август 2013 г.  
   Що се отнася до връзките ни с местната и държавната власт бих казал, че имаме създадено много 
добро партньорство с  Областната управа и Кмета на община Русе, както и с голяма част от кметовете на 
общините на Русенска област. 
    В добри отношения сме с началника на началника на гарнизона, ВК, ВО и останалите 
военнородолюбиви съюзи. 
     След приемането ни за колективен член,  членове на УС редовно участват в заседанията на ЦС на 
СОСЗР.  
    През 2013 г. посрещнахме колегите от общинската организация на СОСЗР в гр.Карлово, като в 
последствие при участието ни в честванията за отбелязване на 176 години от рождението на В.Левски в 
гр.Карлово беше подписан договор за съвместна работа с общинска организация Русе.  
   Активно се включвахме и в работата на Обществения съвет по въпросите на отбраната. Подкрепихме 
Декларацията на съвета във връзка с атентата на летище Сарафово. Участвахме в кръгла маса по 
въпросите на мобилизационната подготовка и в дискусия на тема „Военностратегическата среда и 
необходимостта от поддържане на адекватни военни способности”. 
   Изразихме нашето становище и заедно с още 25 НПО подкрепихме Декларацията връчена на НИК за 
честване на 100-годишнината от Балканската война и изпратена в БТА и до институциите и 
парламентарните групи по повод решението на Общинския съвет в гр. Кърджали, отказал в навечерието 
на честването на 100-годишнината от Балканската война да удостои посмъртно със званието почетен 
гражданин на Кърджали генерал-майор Васил Делов. 
   Подкрепихме позицията на ОСВО, изпратена до Министър председателя, Министъра на финансите и 
до парламента, с искането : „Да се премахнат наложените от години ограничения върху заплати и 
пенсии, което обрича болшинството от населението, в това число и воините от запаса и резерва, 
военноинвалидите и военнопострадалите и ветераните от войните на мизерно съществуване, което не 
съответства на утвърдените европейски норми на живот в една демократична държава, каквато се 
стреми да бъде Р България.” 
    През м.февруари 2013 г. РСОСЗР , като член на Обществения съвет по въпросите на отбраната изцяло 
подкрепи декларацията на ОСВО с настояването държавата да спре отнемането на правата и 
компенсациите на военнослужащите, делегирани им от законите и международните договорености. 
     Чрез интернет страницата на РСОСЗР Русе, през март 2013 г. като член на ОСВО организирахме 
онлайн Анкета за общественото доверие и обществената подкрепа на професионалната армия, която в 
последствие беше включена в резултатите от националното допитване на ОСВО. 
    На 26.02.2012 г. Официално беше подписано споразумение за сътрудничество между РСОСЗР Русе и 
СОР "Атлантик" , но за съжаление впоследствие не успяхме да реализираме намеренията ни за 
съвместна дейност и следва през тази година да вложим малко повече инициативност и настоятелност. 
    В много добри отношения сме и с Асоциацията на сухопътните войски, с председател ген.л-т Кирил 
Цветков, който е и Председател на ОСВО. По време на посещението ни в гр. София за участие в 
заседанието на ЦС на СОСЗР с полк. Иванов и подп. Г. Николов посетихме офиса на асоциацията и 
получихме покана  за  участие в съвместни проекти. 
    Определено считам, че само така обединени могат чуят нашия глас! 
Особено силно въздействие сред обществеността оказват сайта на сдружението, който функционира от 
2009 г. и създадената през 2012 год Фейсбук страница на РСОСЗР, в които се публикуват актуални 
новини и събития със съответните документи и снимки. Почти едновременно с публикуването на 
материалите на сайта, същите бяха препубликувани в основните електронни медии в региона и страната. 
Добро начало в тази посока показват и общинските организации Русе, Борово, Бяла и Ветово със 
създадените от тях Фейсбук страници.  
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VI.  МЕЖДУНАРОДНА  ДЕЙНОСТ 
 
Уважаеми колеги, 
Една от немаловажите ни дейности е и тази за международното сътрудничество. През 2013 г. се 
навършиха юбилейните 10 години от установяването на отношения с колегите от  съюза на резервистите 
от област Гюргево. По предложение на ген. Урдой и полк. Иванов юбилеят беше отпразнуван на 
27.12.2013 г. в гр.Гюргево. На двамата бяха връчени юбилейни грамоти и плакети за съществен принос 
по установяването на тези топли приятелски взаимоотношения. 
    Ежегодно в началото на всяка година подписваме план за мероприятията с колегите от Румъния.         
    Положителното през изтеклия беше, че разширихме кръга от членовете, които се срещат и участват в 
съвместните мероприятия и имаме представителство от всичките 8 общински организации. 
   Няма да скрия от никого, ако заявя че някои от нашите членове неглижират международната дейност, 
но тя наистина е важна и влияе положително върху имиджа на съюза.  
   Някои от нашите колеги остават с впечатлението, че се изразходват излишни средства в тази посока, 
но бих искал да Ви уведомя, че когато мероприятията са на реципрочна основа съвместно със 
семействата разходите за посрещащата страна се поемат от всяко участващо семейство. 
 
През отчетния период бяха проведени следните мероприятия: 
• През 2013 г. едно от най-значимите мероприятия по международната дейност беше подписването на 

договор за сътрудничество и съвместна дейност между РСОСЗР Русе и КИЦ Босилеград. За което 
принос имат колегите подп.Марков и л-т Пелтеков. С цел подпомагане дейността на КИЦ 
Босилеград се абонирахме  за бюлетина, който се издава от тях. 

• По време на посещението ни в Унгария, за което стана дума по-горе,  се срещнахме с председателя 
на организацията на офицерите и сержантите от резерва в гр. Сегед полк.Йеньо Палотай, като 
отправихме покана ръководството им да ни гостува на 6 май 2014 г и да подпишем споразумение за 
съвместна дейност. 

• Ежегодно се провеждат традиционните състезания по шах, табла и тенис на маса, риболов, а от 2012 
г. вече се провеждат и състезания по футбол, съответно в България и Румъния. Наложихме 
практиката домакини на състезанията да бъдат различни общински организации, като по този начин 
нашите членове имат възможността да се опознаят с румънските колеги, а те от своя страна да се 
запознаят с дейността на общинските организации по места. 

• Така през 2010 г. на язовира в съседство със с. Помен и на 14 юли 2012 г  Домакин на състезанията 
беше общинската организация на РСОСЗР в гр.Две могили и на язовира в с. Каран Върбовка, за 
което изказвам благодарност към к-н П.Петров и кмета на община Две могили г-н Христов.  

• През 2013 г. домакин беше общинска организация Ценово, която също се представи отлично в 
организацията, за което изказвам благодарност на председателя ст.л-т М.Макавееев и на кмета на 
община Ценово с-т Петров. 
От 2012 г. по покана на съюза на офицерите от резерва на Румъния Председателят на РСОСЗР и 
неговите заместници участват редовно в тържественото отбелязване на празника на Румънската 
армия 25.10. и националния празник на Румъния 01.12. 

• Членовете на общинска организация Иваново останаха с много добри впечатления от приятелското 
ни посрещане от ръководството на Гюргевския съюз на запасните в техният клуб. При двете 
посещения в съседна Румъния нашите членове имаха възможност да разгледат Музея на авиацията,  
Националния природо-научен музей Антипа, музея на румънското село в столицата Букурещ и 
манастира Комана 

• През 2011 г. общинска организация Ценово организира посещение до манастира Комана, с 
преспиване в близост него. 

• Ежегодно двете организации празнуват коледните и новогодишните празници на 27 декември в гр. 
Гюргево 

• През 2011 г. двете организации посетихме ”Военно–историческия музей” в София и ”Рилския 
манастир” 

• Същата година бяхме приятно изненадани от ген.Еужен Георге, който организира посещение на 
двете организации до гр.Сибиу, ознаменувано с военен парад в чест на дружбата между двете 
организации. в центъра на Сибиу пред дома на армията беше организирана военна церемония с 
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полагането на венци пред Паметника на незнайния воин. По време на посещението бяха посетени 
манастирите Куртя де Арджеш и Козия, високопланинското езеро "Бъля лак" на върха на Карпатите 
с преход през прохода "Трансфъгърашан", музеят Брукентал в Сибиу и много други 
забележителности. 

• През 2013 г. показахме на нашите колеги от Гюргево красотите на Троянския Балкан, с посещение 
до Шипково, Троянския манастир и Природо-научния музей в с.Бели осъм. 

• Стана традиция в честванията На 3-ти март на връх Шипка да участва и Румънската делегация, която 
е изключително впечатлена от начина на отбелязване на празника и присъствието на толкова много 
българи, особено млади хора. 

• Всяка година на 6–ти май заедно празнуваме  празника на гр. Русе и денят на БА и запасното 
войнство с поднасянето на венци и участие в тържествата на града. 

• Колегите от Гюргево участваха и в откриването и положиха венец пред новоткрития паметник на 
загиналите във войните в кв. Средна кула и честванията на 100 –години от Балканската война. 

 
Както всяка година така и сега, когато има безплатни покани за посещения в Румъния всички искат да 
участват. Тогава, когато обаче ние трябва да се представим всеки си измисля причини. Затова на всички 
членове трябва да е ясно: На общите мероприятия с колегите от Румъния ще участват само тези, които 
са се включили при посрещането им в България и са поели техните и на семействата им разходи. 
 
Продължава традицията много от нашите семейства да поддържат лични връзки със семейства от 
румънска страна, като заедно посрещат празници, гостуват си и организират съвместни пътувания до 
двете страни. 
             
      Уважаеми гости, уважаеми офицери и сержанти от запаса и резерва, това са оценките и изводите, 
които УС на РСОСЗР прави за дейноста си през отчетния период 2010-2014 год. 
    Може би не сме успели да обхванем всичко в отчета, но и това което беше отчетено не е никак малко, 
поради тази причина и доклада е толкова продължителен. 
 
    Надявам се, че във вашите изказвания ще бъдат засегнати разглежданите въпроси, но едновременно с 
това очаквам ясни аргументирани и позитивни предложения, за да успеем през 2014 г. да направим още 
много повече от това което осъществихме през изминалите 4 години  
    Надявам се, че ще оставим настрана личните си амбиции и ще се концентрираме върху общите ни 
цели, за да бъде съюза ни още по-авторитетен и сплотен!  
    Считам, че за в бъдеще независимо от идейните убеждения на всеки един от нас, организацията 
следва да запази своята политическа независимост и идентичност.!    
      
Вярвам, че всеки един от нас си дава ясна сметка за отговорността, която носим пред обществото и пред 
бъдещите поколения! И затова по никакъв начин не бива да допускаме каквито и да било провокации и  
опити за омаловажаване на нашата дейност!  
 
Управителния съвет счита, че през отчетния период изпълни достойно поставените цели и пожелава на 
новия УС със същия плам и енергия да продължи възходящото развитие на РСОСЗР. 
 
Накрая бих искал да завърша доклада си с Думите на портупей-юнкер Райно Каблешков към юнкерите 
от 65 -ти Боен дравски випуск на ВНВУ (1945) 
„Господа, вие днес се обрекохте да бъдете водачи на въоръжения български народ. Запомнете нещо 

от своя първи взводен командир: От днес, до края на дните ви, животът ви принадлежи на България. 

Сърцето ви – на любимата. Но честта – тя си е само ваша! „ 

 
Благодаря Ви за вниманието! 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ  
                                                                                            УС НА РСОСЗР 

                                                                                                       о.р.к-н инж. Димитър Вълков 


