
РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ  

ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ГР. РУСЕ

ПЛАН 
ЗА РАБОТАТА НА РСОСЗР ГР.РУСЕ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

I. ЦЕЛИ 
1. Подобряване работата по организационното и кадрово състояние на 
сдружението 
2. Подобряване работата по военнопатриотичното и родолюбиво 
възпитание на младото поколение 

3. Подобряване работата по защитата на социалния статус на 
членовете на сдружението 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. С дейността си да утвърждаваме в съзнанието на подрастващото поколение обич 
към Отечеството и българския народ . Основен приоритет военнопатриотичното и 
родолюбиво възпитание на младежта.

2. Неуморно да работим по съхраняването на традициите в Българската войска и 
опазването на военно-историческото наследство на България 

3. С действията си да се стремим да решаваме проблемите на социално слабите, 
тежко болните и самотно живеещи членове на сдружението 

4. По-добро взаимодействие с местната и държавна власт за решаване проблемите 
на сдружението

5. По-тясно взаимодействие с ръководството на Военния клуб, Военното окръжие, 
военните поделения в гарнизона, ОД на МВР, ПБЗН

6. По-тясно взаимодействие с Инспектората по образование и центъра за работа с 
деца, Русенски музей, читалищата в региона  

Основен акцент: Организиране на мащабни мероприятия за 

честване на 130-годишнината от формирането на Пети пехотен 

дунавски полк



N СРОК

на всяко 
тримесечие

1

19.1.2014

19.1.2014

19.1.2014

11.1.2014

2

април 2014

април 2014

а) организационното и кадрово 
състояние на сдружението. състояние на 
клубовете

Зам.председател ОД, 
Председателите на 
общ.организации

б) отчитане на членския внос и 
запознаване с решенията на Общото 
отчетно-изборно събрание от 22.02.2014

Председател , 
Секретар

г) обсъждане и приемане на дневния ред 
за годишното отчетно-изборно събрание 
на 22.02.2014 г.

Председател, Зам. 
Председател

Второ заседание с дневен ред: 

Председател

б) обсъждане на финансовия отчет за 
2013 г. и проекта за бюджет за 2014 г. и 
внасянето му за обсъждане и приемане 
от общото отчетно-изборно събрание

Счетоводител

в) обсъждане на проектоплана за 
работата на сдружението през 2014 г. и 
внасянето му за обсъждане и приемане 
от общото отчетно-изборно събрание

Секретар

7. Подобряване на сътрудничеството със сродни НПО в сферата сигурността и 
отбраната

А/ Заседания на УС на РСОСЗР

ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИК

Провеждане на първо заседание на УС 
на РСОСЗР с основни точки от дневния 

ред

а) обсъждане на отчета за дейността на 
сдружението за 2010-2014 г. и внасянето 
му за обсъждане и приемане от общото 
отчетно-изборно събрание

8. Сътрудничеството със Съюза на офицерите и сержантите от резерва гр. Гюргево, 
Румъния да протече под знака на 11 годишния юбилей от сключването на договора 
за партньорство между двете организации

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

Председател , 
Секретар



3

юли 2014

юли 2014

4
септември 

2014

5
декември 

2014

постоянен

1 22.2.2014

2
ноември/дек
ември 2014

3
декември 

2014

4 ежемесечно

Пето заседание с дневен ред: 

а) подготовка на общото отчетно 
събрание през 2015 г.

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Четвърто заседание с дневен ред: 

а) отчет на дейността на председателите 
на общински организации по 
военнопатриотичното и родолюбиво 
възпитание

Трето заседание с дневен ред: 

а) отчет на дейността на председателите 
на общински организации по изпълнение 
на социалната политика

Зам. Председател 
ВПД, Председателите 
на общ.организации

Зам. Председател 
ВПД, Председателите 
на общ.организации

б) Финансов отчет за изпълнение на 
бюджета на полугодието

Счетоводител

Издаване на членски карти на нови 
членове

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Провеждане на отчетни събрания на 
общинските организации

Председател, Зап. 
председатели, 

Председателите на 
общ.организации

Организация и провеждане на 
годишното отчетно-изборно събрание на 
РСОСЗР

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Б/ Основни организационни задачи

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Организиране на коледно новогодишно 
тържество на РСОСЗР

Секретар, 
Председателите на 
общ.организации



1 март 2014

2
на всяко 

тримесечие

3 март 2014

4
на всяко 

тримесечие

5 март 2014

6 март 2014

1 19.1.2014

Изготвяне на актуални списъци на 
самотно живеещите, болни и социално 
слаби членове на РСОСЗР по общини 

Зам. Председател СД, 
Председателите на 
общ.организации

Изготвяне на актуален списък на 
членовете от общинска организация 
Русе, желаещи и отговарящи на 
условията за ползване на социалната 
кухня към МО 

Председател Общ. 
организация Русе, Зам. 

Председател СД

Разясняване на изискванията на 
Наредбата за социално подпомагане на 
членовете на РСОСЗР и необходимите 
документи за подаването на молба за 
социална подкрепа

Зам. Председател СД, 
Председателите на 
общ.организации

Отпускане на средства за социална 
подкрепа на членовете отговарящи на 
условията на Наредбата, съгласно 
гласувания бюджет и решение на УС 

Зам. Председател СД, 
Председателите на 
общ.организации

III. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНА  ДЕЙНОСТ 

Изготвяне на списъци на членовете с 
кръгли годишнини и отправяне на 
поздравителни адреси от името на УС

Секретар, 
Председателите на 
общ.организации

Установяване на контакти с отделите 
"Социални дейности" и "Домашен 
социален патронаж" в общините и 
проучване на възможностите за хранене 
и подпомагане на наши членове

Зам. Председател СД, 
Председателите на 
общ.организации

Изготвяне на военноисторически 
календар за 2014 г. и предоставянето му 
за ползване и изпълнение от общинските 
организации

Зам. Председател ВПД

II. СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 



2 постоянен

3 май 2014

4 19.11.2014

5 03.3.2014

6 20.2.2014

7 01.4.2014

8 постоянен

Отбелязване на 137 год. от издаването 
на Манифеста за обявяване на Руско -
турската война -1877 год

Председател, Зам. 
Председател ВПД

Отбелязване на 130-годишнината от 
създаване на Пети пехотен Дунавски 
полк. (по отделен план)

Зам. Председател 
ВПД, Председател 
Общ. организация 

Русе

Честване на националния празник на 
Република България  3-ти март 
(организирано посещение на връх Шипка 
и участие в митинг-заря в гр. Бяла) 

Председател, Зам. 
председатели ВПД, 
Председателите на 
общ.организации

Честване на 136-годишнината от 
Освобождението на гр.Русе от турско 
робство 

Зам. Председател 
ВПД, Председателите 
на общ.организации, 
Тракийско дружество 

Русе

Изготвяне на лекции във връзка с 
бележити исторически дати и събития и 
предоставянето им на общинските 
организации

Зам. Председател ВПД

Организиране на лекции, провеждане на 
семинари  и викторини сред учащата 
младеж във връзка с годишнината от 
създаването на Пети пехотен Дунавски 
полк

Зам. Председател ВПД

Провеждане на съвещание с 
лекторската група и обсъждане темите и 
историческите чествания

Зам. Председател 
ВПД, Председателите 
на общ.организации



9 април 2014

10 април 2014

11 06.5.2014

12 09.5.2014

13 02.6.2014

14 06.9.2014

15 22.9.2014

Участие в празненствата по случай 
обявяването на суверенна и независима 
България, 22-ри септември Ден на 
независимостта

Зам. Председател 
ВПД, Председетел 
Общ. организация 

Русе, Председателите 
на общ.организации

Отбелязване на 9-ти май Деня на 
победата на Хитлеристка Германия и 

ден на Европа 

Председател,Зам. 
Председател ВПД, 
Председател Общ. 
Организация Русе, 
Руско консулство

Отбелязване на 2-ри юни Деня на Ботев 
и падналите за свободата на България

Зам. Председател 
ВПД, Председетел 
Общ. организация 

Русе, Председателите 
на общ.организации

Отбелязване на 138 год от откриването 
на Великото народно събрание.

Председател, Зам. 
Председател ВПД

Тържествено честване на 6-ти май Ден 
на храбростта и празник на БА, на град 
Русе и на РСОСЗР

Председател, Зам. 
председатели,Секрета
р, Председателите на 

общ.организации

Участие в празненствата по случай 6-ти 
септември Ден на съединението на 
Княжество България с Източна Румелия

Зам. Председател 
ВПД, Председетел 
Общ. организация 

Русе, Председателите 
на общ.организации

Отбелязване на 193 год от рождението 
на Г.Ст. Раковски

Управителен съвет 
(отделен план-

сценарий 
Зам.председател ВПД)



16 12.8.2014

17 16.10.2014

18 19.11.2014

19
декември 

2014

20 постоянен

21
октомври  

2014

22
през 

годината

Продължаване на дейноста по ремонт, 
поддържане  и обновяване на 
войнишките паметници и поставянето на 
нови паметни плочи в памет на 
загиналите във войните

Зам. председател 
ВПД, Председателите 
на общ.организации

Организиране на чествания и посещения 
на паметни за Българската военна 
история исторически места, паметници и 
забележителности в страната и чужбина

Управителен съвет

Осигуряване изпълнението на плана за 
изграждане на паметник на загиналите 
във войните в гр.Русе, пред 5-ти полк

Управителен съвет, 
Инициативен комитет

Тържествено честване Деня на ВВС на 
Република България. Организиране на 
дискусия на тема: "Защитено ли е 
въздушното пространство на Република 
България"

Зам. Председател 
ВПД, Председател 
общ. Организация 

Русе, СОРА "Атлантик" 
, Представители на 

МО/ВВС

Тържествено честване Деня на 
Сухопътните войски на Република 
България. Организиране на дискусия на 
тема:  " Българската армия след 
реформите"

Председател, Зам. 
председатели, 

Председателя на 
Асоциацията на СВ, 
Представители на 

МО/СВ

Отбелязване на Деня на ВМФ на 
Република България

Зам. Председател 
ВПД, Председател 
Общ. Организация 

Русе, ВВМУ, 
Председателите на 
общ.организации

Участие в отбелязване 1000 
годишнината от смърта на цар Самуил.

Управителен съвет



1 01.3.2014

2
 

05.2014

3 06.5.2014

4
09.2014

5
09.2014

6 27.12.2014

7 2 дни,2014

8 постоянен

9 постоянен

10 06.5.2014

Отправяне на покана за гостуване на 
делегация от Организацията на 
офицерите и сержантите от резерва в 
гр.Сегед, Унгария и подписване на 
Споразумение за сътрудничество

Председател

Съвместни посещения на исторически 
места в Р. България и Р. Румъния

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Уточняване на съвместни проекти по 
трансграничното сътрудничество с цел 
използване на европейските фондове

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Състезание по спортен риболов
Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Празнуване на Коледните и 
Новогодишните празници със семейства 
от Русе и Гюргево

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Празнуване 6 май празник на гр. Русе, 
РСОСЗР и БА 

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Турнир по шах, табла, тенис на маса, 
футбол

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Обсъждане на плана за съвместно 
сътрудничество през 2014 год.

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

Съвместно честване на националните 
празници на Република България  и 
Република Румъния 

Председател, Зам. 
председатели /по  

отделен план/

IV. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 

Установяване на връзки със сродни 
организации от страни членки и 
кандидат-членки на НАТО, и бившия 
Съветски съюз

Председател



1 март 2014

2 април 2014

3 май 2014

4 юни 2014

5 април 2014

6 април 2014

7 постоянен

8 постоянен

Организиране на срещи с кметовете на 
общини и кметства

Председател, 
Зам.председатели, 
Председателите на 
общ.организации

Отразяване дейността на РСОСЗР в 
местните и национални медии, в-к 
"Българско воинство", сп. Военен глас" и 
в-к "Българска армия"

Председател

Организиране на среща с Областния 
управител за запознаване с дейността 
на сдружението и плана за работа

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Организиране на среща с Кмета на 
община Русе за запознаване с дейността 
на сдружението и плана за работа

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Организиране на среща с представители 
Военен клуб, Началника на гарнизона, 
Началника на ПБЗН и Началника на 
Военно окръжие за организиране на 
съвместни мероприятия с 
подрастващото поколение 

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Иницииране на среща с представители 
на заинтересовани институции, медии и 
НПО за изграждане на Паметник на 
загиналите във войните от област Русе

Председател, Зам. 
Председатели

Организиране на среща с представители 
на РИО Русе, директори на училища и 
преподаватели по история за 
организиране на съвместни мероприятия 

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Организиране на среща с архитекти и 
представители на община Русе за 
изготвяне на проект за паметна плоча на 
5-ти пехотен Дунавски полк

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар, 
Председател Общ. 
Организация Русе

V. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 



9 постоянен

10
декември 

2014

11 постоянен

12 постоянен

1 19.1.2014

2 19.1.2014

3 19.1.2014

4
всеки месец 

до 14-то 
число

5
всеки месец 

до 14-то 
число

6
всеки месец 

до 14-то 
число

Изготвяне финансовият отчет за 2013 г. Счетоводител, Касиер

Изготвяне проекта за бюджет през 2014 
г.

Счетоводител, Касиер

Организиране на пресконференции по 
повод значими мероприятия на РСОСЗР

Председател, Зам. 
Председатели, 

Секретар

Изготвяне на прес-съобщения до 
медиите във връзка проведени 
мероприятия и/или публикации по адрес 
на РСОСЗР

Председател

Отразяване дейността на РСОСЗР в 
сайта и Фейсбук страницата на 
сдружението

Председател

Абонамент за местни и национални 
медии, в-к "Българско воинство", сп. 
Военен глас" и в-к "Българска армия"

Зам. Председател, 
Секретар

Изготвяне и представяне на годишните 
отчети и план-бюджети на общинските 
организации Приложение 6 и 7

Счетоводител, 
Председатели на 
общ.организации

VI. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

Ежемесечно осчетоводяване и 
приключване на Декларацията по ДДС

 Счетоводител

Ежемесечно изготвяне на протокол 
приходи/разходи

Счетоводител, Касиер

Ежемесечно издаване на фактури за 
наем и осъществяване контрол за 
плащанията и дължимите данъци

Председател, 
Счетоводител



7
всеки месец 

до 14-то 
число

8
всяко 

тримесечие

9
всяко 

тримесечие

10 31.3.2014

11 31.3.2014

12 31.5.2014

13 23.2.2014

14
декември 

2014

15 май 2014

о.р.к-н Благомил Благев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РСОСЗР

о.р. к-н Димитър Вълков

СЕКРЕТАР НА УС НА РСОСЗР

Извършване на годишна инвентаризация Председател КК

Събиране и отчитане на членския внос
Секретар, Касиер, 

Председателите на 
общ.организации

Изготвяне на Годишния отчет и 
внасянето му в Централния регистър на 
ЮНЛЦ в Министерството на 
правосъдието

Председател, 
Счетоводител

Изготвяне на доклада на РКК за 2013 г. Председател КК

Изготвяне на Годишната данъчна 
декларация и представянето и в НАП

Председател, 
Счетоводител

Изготвяне на Годишния статистически 
отчет и внасянето му НСИ

Председател, 
Счетоводител

Председател, 
Счетоводител

Отчитане на разходооправдателни 
документи от председателите на 
общински организации

Председател, 
Счетоводител, 

Председатели на 
общ.организации

Изготвяне на тримесечни отчети пред УС Счетоводител, Касиер

Ежемесечно получаване на фактури за 
GSM разговори и осъществяване 
контрол за плащанията и дължимите 
суми по определените лимити


