
                                                                                             

Регионален съюз на офицерите                                              Военен клуб Русе
и сержантите от запаса и резерва гр.Русе

Занимания с младежи във Военния клуб
2  5     – 29 август 2014 година

„ Лято във Военния клуб”
ЦЕЛ на заниманията:  Да запознае младежите със:
 -  задачите на Българската армия в настоящия етап и структурите за защита на 
населението при бедствия и аварии;
 -  с героичното военно минало на страната, 
 -  с основните държавни и местни институции;

ЗАДАЧИ :  Целта на заниманията следва да се постигне чрез информационна дейност 
и практико-приложни способи 

ОРГАНИЗАТОР:  Военен клуб – Русе 

ПАТРОНАЖ:   Областен управител на област Русе

СЪОРГАНИЗАТОР:  Регионален съюз на офицерите и сержантите от резерва и запаса
– Русе

ПАРТНЬОРСКО СЪДЕЙСТВИЕ ОТ:
 Община Русе – кмет Пламен Стоилов
 БЧК -  Директор д-р Руденко Йорданов  ( Антоанета Ябанозова)
 ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”  комисар Димитър Павлов  
 Военно окръжие подп.Иван Ангелов 
 Регионална билиотека „Л.Каравелов” – директор Теодора Евтимова  
 РИМ – директор Николай Ненов  
 РИО на МОН Русе – Петя Лазарова
 ЦУТНТ – Велислав Йончев
 „Обретенов и с-е” ЕООД  управител Венелин Обретенов ( тениски и шапки с 

лого) 
  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: Младежи от 8 до 11 завършен клас;
  СЪСТАВ НА ГРУПАТА: общо до 20 участници 

- деца на военнослужещи;
- внуци на военнослужещи;
- други.
- Ръководители – 1 

*Максималния брой на участниците не може да бъде  по-голям от 20 младежи
*Участието се заявява от родител, който попълва заявление-декларация по образец!

ПРОГРАМА

Първа седмица 25 – 29  август 2014
Брой на участниците – до 20 души
Ръководител: 1
25 август  - 
9 ч.        -   Откриване, запознанство, показване на района на Военния клуб;
10 ч       -   Строяване и Вдигане на знамето; 
10.15     -   Разясняване на правилника и програмата 
10.30     -    Българската армия – съвременни задачи  -  подп. Иван Ангелов ВО Русе



11.30     -    Среща с представители на РСОСЗР и ветераните, които разясняват целите и 
задачите на военно-патриотичните съюзи и значението на работата с младите българи. 
Място: Клуб на РСОСЗР
13.00     -    Приключване на занятията 

26 август – 9 ч. 
9 – 10,00 ч. Строева подготовка подп.П.Димов
10 – 11,30 ч. Посещение на Община Русе (кмет) и Областна администрация (Областен 
управител). Разясняване устройството и функциите на институциите.
11,30 – 13,00 Посещение в централата на телефон 112

27 август - 9 ч. 
9-10 ч. Българската армия в НАТО, участие в мисии на алианса –беседа, филм – 
подп.Димов, загиналите русенци в мисии
10-13 ч. Посещение на в.ф. 32420. Разясняване основните функции и задачи на 
съвременната Българска армия. Филм за поделението. Армията в помощ на населението
при бедствия и аварии.                              

28 август - 9 ч.
9- 10.00 ч. Занятия със сътрудниците на БЧК
10 – 11.00 ч. Посещение на кабинета за Защита на населението при бедствия и аварии 
(военно окръжие Чехларов) ПБЗН комисар Павлов
11-13 ч. Посещение на ПБЗН -  I-ва РСПБЗН и музея на ПБЗН.

29 август 
9,00-10,30 Посещение на РБ”Л.Каравелов” за разясняване как се прави информационно 
търсене
10,30 – 12,30 Военно-приложни спортове –хвърляне на граната, стрелба с въздушна 
пушка
12,30 – 13,00 Закриване на лагера.Приветствия, награди.

Задача през петте дни е да се водят записки и да се правят снимки. Да се изпратят по
ел.поща презентации, отразяващи заниманията. 
Участниците в заниманията  могат да станат ядро на младежки патриотичен клуб за
издирване  на  исторически  материали  и  организиране  на  патриотични  събития  в
подкрепа на  Военния клуб.

Отговорници:

      РСОСЗР         
- осигуряване на ръководителите и партньорите;
- осигуряване на спонсори ( за униформите, почерпката)

               -    транспорт              

   Военен клуб  
- програма – съставяне и осъществяване;
- място и режийни;
- хранене ( организирано със средства на децата)

За заявки и запитвания: тел. 082 834 779
                                              0884 244 975                         
                                              0892 606 815
                                              


