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П Р А В И Л Н И К
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ФОНД „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ“ 
КЪМ РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И

РЕЗЕРВА - РУСЕ 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

         Чл. 1. Настоящият  правилник   регламентира   дейностите  по  създаването,
функционирането  и  управлението  на  фонд  „Военни  паметници“  към  Сдружение  с
нестопанска цел в обществена полза „Регионален съюз на офицерите и сержантите от
запаса и резерва – Русе“ /РСОСЗР/.

         Чл. 2. Фонд „Военни паметници“ е създаден с решение на Управителния съвет на
РСОСЗР по Протокол № 6 от 09.07.2016 г.

         Чл. 3. Целта на фонда е набиране, управление и контрол на средства за:

/1/ подпомагане изграждането на паметници и паметни плочи, предназначени за
увековечаване на военни събития и бойни стълкновения от създаването на Българската
държава до съвременността и засвидетелстване почит и признателност към загиналите
в битки военнослужещи от Българската армия;

/2/ полагане  на  грижи  за  поддържане  и  възстановяване  на  съществуващи
мемориали,  военни  паметници,  паметни  плочи,  монументи  и  гробове  на  русенски
военнослужещи в Русенска област, на територията на България и извън нея;

/3/ издирване на документи и предмети, свързани с българската военна история,
тяхното опазване, съхраняване и създаване на условия за възпитаване и поддържане на
родолюбивите български чувства чрез показване,  разгласяване под различни форми,
предизвикващи  интерес  у  военните,  гражданите  и  подрастващото  поколение  към
музеите, паметниците, гробовете и паметните места, свързани с военната ни история.

/4/ създаване и поддържане на база данни, съдържаща актуална информация за
наличните  на  територията  на  Русенска  област  монументи,  мемориали,  паметници,
паметни плочи и гробове на български и чужди военнослужещи.

         Чл. 4. Дейността на фонда се основава на настоящия Правилник и се извършва в
съответствие с  нормативните документи и законови изисквания, както следва:

1. Устав на РСОСЗР;

2. Правилник  за  работата на Управителния Съвет на РСОСЗР;

3. Наредба за военно- патриотичната дейност на РСОСЗР;

4. Наредба за счетоводната отчетност на РСОСЗР;
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5. Закон за военните паметници;

6. Закон за културното наследство.

         Чл. 5. Дейността на фонд „Военни паметници“ към РСОСЗР не е обвързана със
срок.  Фондът  може  да  бъде  закрит  с  решение  на  УС  на  РСОСЗР.  Решението
задължително  указва  начина  и  срока  за  използване  по  волята  на  дарителите  и
предназначение на наличните във фонда към момента на закриването парични суми, а
също и разпореждането с наличните по чл. 3 ал. 3 предмети и документи.

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ

         Чл. 7./1/ Цялостната дейност на фонда се ръководи и одобрява от УС на РСОСЗР.
Решенията за извършване на разходи за осъществяването на целите по чл. 3, ал. 1 и 2
се вземат от УС на заседание с мнозинство повече от половината от всички негови
членове. На същото заседание УС приема Годишен план за управление и контрол на
фонда. Приходните и разходните документи, свидетелствата за дарение и договорите
се подписват от председателя на УС.

         Чл.  8. Подготовката  и  обработката  на  информацията,  отчетността  и
взаимодействието с дарители и ползватели на средства от фонда се осъществява от
Оперативно  ръководство  в  състав:  -  Председателят,  зам.  председателят  по  ВПД,
секретарят  и  касиерът  на  УС  на  РСОСЗР  -  Русе.  Възникналите  отговорности
длъжностните лица на фонда изпълняват като част от задълженията си на членове на
УС на РСОСЗР - Русе.

         Чл. 9. /1/Оперативното ръководство /ОР/:

1. Приема, проверява за съответствие, входира и съхранява постъпилите молби и
съпроводителни  документи  за  отпускане  на  средства  за  изграждане  и  ремонт,
реставрация  и  благоустрояване  на  съществуващи  мемориали,  военни  паметници,
паметни плочи, монументи и гробове на военнослужещи.

2. Събира, обобщава и предоставя на УС ежегодно към 10 януари справка за
постъпилите от общинските организации и външни източници молби и предложения за
подпомагане изграждането и поддръжката на мемориали, военни паметници и др. през
годината. 

3. Изготвя на базата на утвърдените от УС обекти годишен план за финансиране
и контрол, като част от годишния план за дейността на РСОСЗР.

4. Приема постъпилите дарения във фонда и ги вписва  в специален регистър.
Регистърът  на  даренията  съдържа  отделни  раздели  за  парични  и  предметно  –
документални дарения. 

5. Отговаря за наличието и съхранението на предметно- документалните дарения
и изготвя предложения за тяхното разгласяване и показване, чрез организирането на
витрини, участие в изложби, празнични мероприятия, излагане в музейни експозиции и
др.

6. Извършва  фотограметрични  заснемания  на  обекти  –  съществуващи
мемориали,  военни  паметници,  паметни  плочи,  монументи  и  гробове  на
военнослужещи.

7. Изготвя и поддържа актуална базата данни по чл.3, ал.4;

8. Контролира и следи за правилното разходване на предоставените от фонда
средства,  чрез  преки  наблюдения  и  участие  в  комисиите  като  представител  на
инвеститора  /при  дял  във  финансирането,  надвишаващ  1/5  от  общата  стойност/.
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Представителя  на  ОР  задължително  изисква  копия  от  документите,  доказващи
разходването  на  средствата  на  фонда.  Разходните  документи  се  съхраняват  при
постъпилите молби за подпомагане. 

                /2/ В изпълнението на задълженията по ал.1 ОР получава необходимото
съдействие и помощ от председателите на общинските организации по места. 

         Чл. 10. Дейността на ОР се проверява от Регионалната контролна комисия на
РСОСЗР не по- малко от веднъж годишно. Констатациите, изводите и препоръките от
проверките се оповестяват в годишния доклад на комисията. 

Чл.  11. За  приходната  и  разходната  дейност,  паричните  и  имуществените
наличности на фонда се води специално сметководство.

ІІІ. СРЕДСТВА НА ФОНДА. НАБИРАНЕ И
РАЗХОДВАНЕ. ДАРИТЕЛИ И ПОЛЗВАТЕЛИ

         Чл.12. Фондът набира своите приходи от:
1. Дарения, помощи и завещания от физически и юридически лица;
2. Ежегодни вноски от бюджета на РСОСЗР;
3. Приходи  от  участия  в  изложби,  експозиции,  входни  такси,  продажби  на

възпоменателни предмети, копия на експонати и др.

         Чл. 14. /1/  Даренията, помощите и завещанията могат да бъдат предоставени в
пари,  вещи,  предмети,  документи  и  др.  Предоставените  парични  суми  в  брой  се
приемат  срещу  ордер  от  касиера  на  РСОСЗР,  който  ги  привежда  по  депозитната
сметка.

/2/  Всички  лица,  чиито  дарения  са  постъпили  във  фонда  и  са  вписани  в
Регистъра  на  даренията,  с  изключение  на  анонимните,  получават  Свидетелство  за
дарение,  подпечатано  с  печата  на  УС  на  РСОСЗР.  Когато  постъпленията  са  от
публични и обществени организации, фирми и търговски дружества, Свидетелството
за дарение се издава на името на дружеството /организацията/.

/3/  Дарители на суми, надвишаващи петкратния размер на годишния членския
внос  на  РСОСЗР,  освен  свидетелството,  получават  и  значка  на  РСОСЗР  с  надпис
„Дарител“.  Дарителите  –  публични  и  обществени  организации,  фирми и  търговски
дружества не получават значка.

/4/ Дарители на суми, надвишаващи 10- кратния размер на МРЗ за страната към
момента на предоставяне на дарението, с решение на УС на РСОСЗР се удостояват със
званието „Почетен дарител на фонд „Военни паметници“ и се награждават с Почетния
знак на РСОСЗР.

Чл. 15. Размерът на ежегодните вноски се определя от годишния бюджет на
РСОСЗР и се приема от Общото събрание. Утвърдените суми постъпват по сметката на
фонда до средата на годината.

Чл.  16. Разходването  на  средствата  се  извършва  в  строго  съответствие  с
утвърдения от УС Годишен план. Предоставените на ползвателите средства следва да
бъдат  усвоени  до  края  на  календарната  година,  в  която  са  предоставени.  При
възникнали  пречки,  възпрепятствали  извършването  на  планираните  дейности,
неусвоените  средства  в  края  на  годината  се  възстановяват  обратно  по  сметката  на
фонда.  Същите  могат  да  бъдат  планирани  за  усвояване  през  следващата  година  с
предимство,  след  подаване  на  нова  молба  и  без  изискуемите  придружителни
документи, ако няма промяна в тях.

3



Правилник за организацията и дейността на Фонд „Военни паметници” към РСОСЗР, приет с решение на 
Управителния съвет по протокол № 5/ 29.04.2017г.

Чл. 17. /1/  Кандидатите за финансово подпомагане дейностите по изграждане,
реставрация, поправка и благоустрояване на  мемориали, военни паметници, паметни
плочи, монументи и гробове на военнослужещи подават във фонд „Военни паметници“
молба, в която описват подробно мотивите, авторите на инициативата, зависимостта и
одобрението  от  институциите,  обществени  нагласи  и  резултати  от  публични
обсъждания,  статута  на  обекта,  собствеността,  необходимостта  от  регулации  и
разрешителен режим, описание на етапите на строителство или обема на предвидените
ремонтни, възстановителни, реставрационни и благоустройващи дейности, начина за
извършването им, извършител - ако е приложимо, срокове и мероприятия по приемане
и контрол.

/2/ Молби за подпомагане могат да подават:
1. Председатели на общинските организации на РСОСЗР;
2. Кметове на общини и кметства;
3. Председатели на общински съвети;
4. Председатели  на  инициативни  комитети,  включващи в  състава  си  членове  и

подкрепени от местни структури на РСОСЗР.
/3/ Към молбата се прилагат следните документи:

- Задание за проектиране (ако е приложимо);
- Подробен устройствен план (ПУП) или скица предложение за изменение на 

ПУП за нов обект;
- Решение или положително становище на Общинския съвет;
- Съгласувателни писма от МО чрез Областната комисия „Военни паметници“ 

или Министерство на културата (за паметници със статут на културни ценности); 
- Идеен проект или макет на паметника;
- Приблизителна количествено-стойностна сметка;
- Начин на изпълнение на СМР;
- Източници на финансиране.

/4/ След одобряване размера на финансирането от УС и в съответствие със 
сроковете, залегнали в Годишния план на фонд „Военни паметници“, се сключва 
договор за предоставяне на средствата. В договора задължително се включват клаузи за
оповестяване чрез надпис на, или в близост до обекта направеното от фонда дарение, а 
също и за възстановяване на средствата при неизпълнение на ангажиментите по 
изграждането или ремонта на финансирания обект.

ІV. БАЗА ДАННИ НА ВОЕННИТЕ
ПАМЕТНИЦИ И РЕГИСТЪР НА ДАРЕНИЯТА

         Чл. 18./1/ Базата данни на военните паметници представлява систематизирана
информация  за  мемориалите,  военните  паметници,  паметни  плочи,  монументи  и
гробове  на  военнослужещи  на  територията  на  област  Русе  –  местонахождение,
наименование, административни и кадастрални данни за него, вид и значение, брой на
ДВ в  който  е  публикуван  или  номер  на  протокола  на  НСОНПК,  ако  е  обявен  за
Паметник на културата, исторически сведения, данни за състоянието, за извършвани
през  годините  ремонтни  и  реставрационни  дейности,  отговорни  за  поддръжката  и
опазването организации и лица.

/2/ Информацията се води в отделни части за военните паметници, мемориали и
паметни плочи; монументи, паметници и паметни плочи на чужди военнослужещи; и
военни гробове.

/3/ В  базата  данни  се  поддържа  датиран  снимков  архив,  който  може  да  се
използва  за  изготвяне  на  експертни  оценки  относно  състоянието,  скоростта  на
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времевите  изменения  и  необходимостта  от  ремонтно-  реставрационни  дейности  по
обектите, влизащи в обхвата на настоящия правилник. 

Чл. 19. Регистърът на даренията представлява електронен или хартиен списък на
дарените или завещани на фонда предмети и документи, представляващи историческа
или  материална  ценност.  Той  съдържа  пореден  (Инвентарен)  номер,  дата  на
получаване,  наименование  на  предмета,  исторически  или  други  идентификационни
данни за него,  снимков (дигитален) материал, лице от което е получен, място на което
се съхранява.

Към регистъра се води дневник, в който се описва изнасянето и връщането на
предмети  и  обекти,  във  връзка  с  излагането  им  на  витрини,  изложби,  музейни
експозиции и други.

Чл. 20. Базата данни и регистърът на даренията не се предоставят в цялост извън
помещението, в което се съхраняват. Съдържащата се в тях информация е публична и
на желаещите могат да бъдат предоставяни справки и дигитални копия от документи и
предмети  срещу  заплащане  по  утвърден  от  УС ценоразпис.  С  цел  съхраняване  на
оригиналните документи с висока историческа значимост и стойност, на желаещите да
се запознаят с тях се предоставят само дигитални копия.

VІ. АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

         Чл. 21. За нарушаване разпоредбите на правилника от виновните лица се търси
дисциплинарна  отговорност,  съгласно  действащия  Устав  на  РСОСЗР,  освен  ако  за
извършените нарушения не се предвиждат по-тежки наказания.

         Чл. 22. Наложените наказания могат да се обжалват в сроковете и пред органите,
предвидени в Устава на РСОСЗР.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

           § 1.  Настоящият правилник е приет на заседание на  Управителния съвет на
РСОСЗР - Русе с Решение по Протокол № 5 /29.04.2017г. на основание чл. 40, ал. 5, т.11
от Устава на РСОСЗР – Русе и в изпълнение на Решение по Протокол № 7 / 08.10.2016г.
на УС на РСОСЗР.

§  2. Правилникът  може  да  се  отменя,  изменя  и  допълва  с  решение  на
Управителния  съвет,  взето  с  8  (осем)  гласа  /“за“  без  забележки/  и/или   /“за“  със
забележки/.

§  3. Промените в  специалния закон по материята  или Устава  на сдружението,
водещи до нищожност на някои от разпоредбите на настоящия правилник не водят до
нищожност на целия Правилник. Правилникът се променя на първото заседание на УС,
след влизане в сила на промените.

§ 4. Правилникът се съставя в два еднообразни екземпляра- по един за архива и
деловодството, заверени в края с подписите на всички членове на УС и с подписите на
председателя и секретаря – на всяка страница. Членовете на УС получават заверени
копия с гриф „Вярно с оригинала“.

§ 5. Правилникът влиза в сила на 02.05.2017 г.
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