ИНСТРУКЦИЯ

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И
СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА ЗА СТИМУЛИРАНЕТО,
СИМВОЛИТЕ И РИТУАЛИТЕ В СЪЮЗА
НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА
1. Настоящата Инструкция урежда реда и условията за стимулирането на
членове и структури (организации и дружества /клубове/) и провеждане на
различилите ритуали в Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
2. За дългогодишна и активна работа в Съюза, за принос в организационното
укрепване, издигане на неговия престиж в гражданското общество и други заслуги,
както и по случай юбилейни годишнини, неговите членове могат да бъдат
удостоявани с различни награди:
2.1. Морални награди:
2.1.1. Ордени, медали и наградни знаци, след внасяне от Управителния съвет
на Съюза на предложения в съответните институции и ведомства (Президент,
Министерски съвет, Министерство на отбраната, Щаб по отбраната,
Министерство на вътрешните работи и други).
2.1.2. Повишаване в по-горно военно звание след внасяне от Управителния
съвет на Съюза на предложения в съответните институции (Президент,
Министерски съвет, Министерство на отбраната).
2.1.3. Снимка пред развятото знаме на СОСЗР и пред разветите знамена на
съответните съюзни структури.
2.1.4. Звание „Почетен член на СОСЗР".
2.1.5. Почетна грамота на Управителния съвет на СОСЗР.
2.1.6. Поздравителни адреси.
2.2. Материални награди:
2.2.1. Парични награди;
2.2.2. Ценни подаръци;
2.2.3. Наградни знаци и плакети със символите на Съюза (само за
високопоставени държавни служители, представители на органите на местното
самоуправление и чуждестранни гости).
3. Предложение за удостояване с наградите по точка 2 могат да правят
управителните съвети на областните (Столичния), общинските (районните) съвети,
управителните съвети на асоциациите – колективни членове на СОСЗР и
дружествените (клубните) съвети до Управителния съвет на СОСЗР, като изпращат
писмени мотивирани предложения по йерархичен ред от долу на горе.
4. Решенията за представяне на предложения за награждаване по точка 2 се
вземат и обявяват по компетентност от Управителния съвет на Съюза.
5. Решенията за представяне на предложения за награждаване и награждаване
по точки 2.1.3, 2.1.6 и 2.2 се вземат и обявяват по компетентност от управителните
съвети на съответните съвети на Съюза.
6. За дългогодишна и активна работа в Съюза, за принос в организационното
укрепване, издигане на неговия престиж в гражданското общество и други заслуги,
както и по случай юбилейни годишнини, неговите структури могат да бъдат
удостоявани с материални и морални (почетен флаг, почетна грамота и плакет на
Съюза, предметни и парични) награди.
7. Високопоставени държавни служители и представители на органите на
местното самоуправление могат да бъдат награждавани с морални награди по точка
2.
8. Чуждестранни гости на Съюза могат да бъдат награждавани с морални
награди по точка 2 (с изключение на точки 2.1.2 и 2.2.1).
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9. С повишаване в по-горно военно звание могат да бъдат удостоявани членове
на СОСЗР, които имат изключителни заслуги за укрепване на националната
сигурност и отбраната на страната, развитието на Въоръжените сили и специалните
служби на Република България, допринесли за издигане на престижа на СОСЗР в
обществото, участват активно в обществения живот и в патриотичното възпитание
на гражданите и цялото общество, след представяне на предложение от
Управителния съвет на Съюза до министъра на отбраната на Република България.
10. Предложение за удостояване с наградите по точки 2.1.1 – 2.1.5 могат да
правят управителните съвети на областните (Столичния), общинските (районните)
съвети, управителните съвети на асоциациите – колективни членове на СОСЗР и
дружествените (клубните) съвети по йерархичен ред от долу на горе.
11. Ръководните органи по точка 10 изпращат писмени мотивирани
предложения по йерархичен ред (Приложения № 1 – 3).
12. Със звание „Почетен член на СОСЗР" могат да бъдат удостоявани:
12.1. Офицери и сержанти на кадрова служба от Българската армия и
служители в системата на Министерството на вътрешните работи и специалните
служби, които системно и активно подпомагат дейността на Съюза и неговите
структури.
12.2. Офицери и сержанти от запаса и резерва, които са дългогодишни членове
на Съюза, допринесли с дейността си за укрепването и развитието му и издигане на
неговата роля и престиж в обществото.
12.3. Обществени, стопански, бизнес дейци, които съществено допринасят за
повишаване на неговото влияние и обществена значимост в обществото, подпомагат
и съдействат на Съюза в реализацията на неговите цели и задачите му и го
подпомагат материално.
12.4. Офицери от резерва от Междусъюзническата конфедерация на офицерите
от резерва на НАТО (CIOR), Междусъюзническата конфедерация на офицерите –
медици от резерва на НАТО (CIOMR) и други сродни международни организации,
които активно подпомагат СОСЗР, допринасят за издигане на неговия престиж в
организациите, в които членуват и в техните страни.
12.5. Граждански лица, които имат особени заслуги за укрепване на
националната сигурност и отбраната на страната, развитието на Въоръжените сили и
специалните служби на Република България, допринесли за издигане на престижа на
СОСЗР в обществото, участват активно в обществения живот и в патриотичното
възпитание на гражданите и цялото общество.
13. Решение за удостояване със звание „Почетен член на СОСЗР" взема
Централния съвет на СОСЗР.
14. Решението се взема с обикновено мнозинство от членовете на Централния
съвет на СОСЗР.
15. Почетните членове на СОСЗР се водят на отчет в специална книга в
деловодството на Управителния съвет и в съответните структури на Съюза.
16. На удостоените със званието „Почетен член на СОСЗР" се връчват:
16.1. Карта на почетен член на СОСЗР;
16.2. Почетна грамота;
16.3. Значка на Съюза.
17. Почетните членове на СОСЗР могат да бъдат канени на общи събрания
(конгреси), конференции и общи събрания на структурите на Съюза (без право на
глас) и на други съюзни мероприятия.
18. Почетните членове на СОСЗР (с изключение на удостоените по точка 12.2)
не могат да бъдат избирани в ръководните органи на Съюза и не плащат членски
внос.
19. Почетните членове на СОСЗР могат да участват в издателската и научната
дейност на Съюза.
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20. Структурите на Съюза могат да честват юбилейни годишнини на почетните
членове на СОСЗР.
21. Почетните членове на СОСЗР могат да бъдат награждавани с наградите по
точка 2.
22. Наградите по точки 2.1.6, 2.2.1 и 2.2.2 могат да бъдат присъждани и по
решение на управителните съвети на областните (Столичния), общинските
(районните) съвети и дружествените (клубните) съвети.
23. Обявяването и връчването на отличията и документите, свързани с тях (ако
има такива), се извършват в тържествена обстановка от председателите на
управителните съвети на съветите, по чието решение са присъдени наградите, или
от определени от тях членове на управителните съвети.
24. Връчването на пагоните и съответните документи на повишените в по-горно
военно звание военнослужещи се извършва в тържествена обстановка от
съответните длъжностни лица по правомощие или от определени от тях длъжностни
лица.
25. Символи на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва са
знамето, печатът, значката, девизът и маршът.
25.1. Знамето е основен символ на Съюза и се явява пряк наследник на
знамената на неговите предшественици (Съюзите на запасните офицери и запасните
подофицери).
25.2. Знамето на Съюза е двулицево, двупластово и представлява правоъгълник
с размери 110 х 116 см. Изработено е от сатен. На лицевата му страна е изобразен
орденът „За храброст", чиито лъчи се излъчват от знака на Съюза, разположен в
средата на плата. В четирите ъгъла, на червен фон, са извезани кръгли вензели с
абревиатурата на Съюза, обградени от лаврови и дъбови листа. Отгоре на червено
поле е изписан девизът „С нами Бог", а в долната част, под знака на Съюза е
изписано: „За Република България".
Обратната страна на знамето е националният трикольор, върху който в жълт
цвят се проектират контурите на границите на Република България. По средата на
плата в зелена полоса е изписано: „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и
резерва" и селището на съответната структура на Съюза.
Лицевата страна символизира основната задача на Съюза – съдействие за
отбраната и националната сигурност и готовността на неговите членове да
защитават териториалната цялост и суверенитета на страната и нейните национални
идеали.
Знамето на Съюза се поддържа винаги в изправност и се съхранява в
Управителния съвет на Съюза.
26. Знамената на структурите на Съюза са идентични, като на обратната им
страна след надписа „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва" се
изписва и селището на съответната структура на Съюза.
27. Знамената на структурите на Съюза се поддържат винаги в изправност и се
съхраняват в съответните управителни съвети на областните (Столичния),
общинския (районните), управителните съвети на асоциациите – колективни
членове на СОСЗР и дружествените (клубните) съвети на Съюза.
28. Знамената се изнасят при провеждане на общи събрания (конгреси),
конференции, на церемонии, свързани с национални, военни празници и ритуали по
случай бележити дати и годишнини, както и при други ритуали по решение на
съответните ръководни органи.
29. Печатът на Централния съвет е кръгъл и с надпис по кръга: „Съюз на
офицерите и сержантите от запаса и резерва", а в центъра е разположен
хоризонтален надпис „Централен съвет".
30. Печатите на областните (Столичния), общинските (районните) съвети,
дружествата и клубовете са кръгли с надпис по кръга: „Съюз на офицерите и
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сержантите от запаса и резерва", а в центъра е разположен хоризонтален надпис
„Областен (Столичен), общински (районен) съвет", под него – населеното място,
седалището на съвета, а за дружествата и клубовете – името на техния патрон и
населеното място. Съхраняват се от секретарите на съответните ръководни органи.
31. Значката на СОСЗР има форма на кръг, в който на тъмночервен фон са
изобразени символи, наподобяващи кръста за храброст, с кръстосани мечове, върху
който има поставена корона. В средата на кръста върху българския трицвет има
изобразен изправен лъв. Под кръста е изписано: „Съюз на офицерите и сержантите
от запаса и резерва". В краищата на кръга са изобразени лаврови и дъбови клонки.
Значката на Съюза е защитена с лиценз и авторско право.
32. Празник на Съюза е 6 май – Ден на храбростта.
33. Марш на Съюза е „Велик е нашият войник".
34. Ритуали на Съюза са:
34.1. Връчване и освещаване на знаме на структура на Съюза (по плансценарий – Приложение № 4);
34.2. Полагане на венци и цветя на паметници на герои;
34.3. Откриване на паметници;
34.4. Награждаване на член или структура на Съюза;
34.5. Честване на кръгли годишнини на членове и структури на Съюза;
34.6. Погребение на член на Съюза;
34.7. Връчване на карта, почетна грамота и значка на почетен член на СОСЗР.
35. Ритуалите в структурите на Съюза по точки 19.2 – 19.7 се провеждат по ред,
съответстващ на подобни ритуали в Българската армия.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за награждаване с ордени, медали и наградни знаци
Предложение от …………………………………………………………………
/Дружествения (Клубния) съвет / Областния (Столичния),

………………………………………………………………………………………………………………………………………
общинския (районния) съвет/ на СОСЗР ……………………………../

за награждаване с ……………………………………………………………………..
/орден, медал, награден знак/

На ………………………………………………………………………………………..
(звание, име, презиме, фамилия)

1. Роден на …………… в гр. (с.) ……………………(област) ……………………….
2. Адрес: …………………………………………………
3. Член на СОСЗР от ………………… членува в ………………………………………..
(дата, месец, година)

(дружество /клуб/, организация)

4. Мотиви за предложението: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Председател на Дружествения (Клубния) съвет/
Председател на Областния (Столичния),
общинския (районния) съвет/
………………………………
…………………….

(звание, подпис, фамилия, печат)

(дата, град /село/)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за повишаване в по-горно военно звание
Предложение от …………………………………………………………………
/Дружествения (Клубния) съвет / Областния (Столичния),

………………………………………………………………………………………………………………………………………
общинския (районния) съвет/ на СОСЗР ……………………………../

за повишаване в по-горно военно звание на ……………………………………………..
(звание, име, презиме, фамилия)

1. Роден на …………… в гр. (с.) ……………………(област) ……………………….
2. Адрес: …………………………………………………
3. Член на СОСЗР от ………………… членува в ………………………………………..
(дата, месец, година)

(дружество /клуб/, организация)

4. Мотиви за предложението: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Председател на Дружествения (Клубния) съвет/
Председател на Областния (Столичния),
общинския (районния) съвет/
………………………………
(звание, подпис, фамилия, печат)

…………………….
(дата, град /село/)

Забележка: Към предложението се прилага кадрова справка на предложения за повишаване в погорно военно звание член на СОСЗР по установения образец съгласно действащите
регламентиращи документи на Министерството на отбраната. (Образецът се получава от органите
на Централното военно окръжие след отправяне на заявление по установения ред.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за удостояване със звание „Почетен член на СОСЗР"
Предложение от …………………………………………………………………
/Дружествения (Клубния) съвет / Областния (Столичния),

………………………………………………………………………………………………………………………………………
общинския (районния) съвет/ на СОСЗР ……………………………../

за удостояване със звание „Почетен член на СОСЗР" на ……………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(звание, име, презиме, фамилия)

1. Роден на …………… в гр. (с.) ……………………(област) ……………………….
2. Адрес: …………………………………………………
3. Член на СОСЗР от ………………… членува в ………………………………………..
(дата, месец, година)

(дружество /клуб/, организация)

4. Мотиви за предложението: ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Председател на Дружествения (Клубния) съвет/
Председател на Областния (Столичния), общинския (районния) съвет/
………………………………
…………………….

(звание, подпис, фамилия, печат)

(дата, град /село/)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПЛАН-СЦЕНАРИЙ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РИТУАЛ ЗА ВРЪЧВАНЕ И ОСВЕЩАВАНЕ
НА ЗНАМЕ НА СТРУКТУРА НА СОСЗР
1. Предварителна подготовка:
1.1. Изработеното знаме, заедно с калъфа, пръта, лентите и пискюлите, се
доставя на мястото за връчване;
1.2. Поставя се специална маса (аналой) за приковаване и освещаване на
знамето;
1.3. Доставят се специални ритуални гвоздейчета (габъри) – броят им е според
лицата, определени за приковаване, и специално чукче;
1.4. Структурата, получаваща знамето, се строява в разгънат строй.
2. Провеждане на ритуала:
2.1. Водещият на ритуала произнася слово за предстоящия ритуал, след което
подава команда „Мирно!";
2.2. Водещият на ритуала поканва официалните лица, според техния ранг,
последователно да приковат по един гвоздей върху плата на знамето към пръта;
2.3. Водещият на ритуала поканва свещеника (свещениците) да освети (осветят)
знамето.
2.4. Свещеникът (свещениците) освещава и поръсва знамето;
2.5. Водещият на ритуала подава командата: „За получаване на знамето,
председателят на (структурата) и знаменосците, напред: Ходом, марш!";
2.6. Председателят застава пред аналоя, зад него са трима знаменосци
(знаменосец и двама асистенти);
2.7. Връчващият знамето го поема от свещеника, застава пред председателя на
структурата и го подава с думите: „Носете го с гордост и го пазете чисто и
неопетнено!";
2.8. Председателят коленичи, целува знамето, изправя се, поема го и го подава
към коленичилите знаменосец, десен и ляв асистент, които последователно целуват
знамето;
2.9. Знаменосецът поема знамето;
2.10. Водещият на ритуала подава командата: „Знаменосци, по местата си,
ходом, марш!";
2.11. Знаменосците застават в строя на десния фланг, а членовете на
структурата викат „Ура!";
2.12. Водещият на ритуала подава командата „Мирно!" (Изпълнява се
Държавният химн на Република България);
2.13. Водещият на ритуала предоставя думата за поздравление на официалното
лице с най-висок ранг;
2.14. След поздравлението водещият на ритуала (по предварително уточнен
ред) предоставя думата за поздравления и на други официални лица;
2.15. След края на поздравленията водещият на ритуала подава командата: „На
дясно!" и под звуците на марш ритуалът завършва.
Настоящата инструкция е приета на заседание на Централния съвет на СОСЗР с
протокол № от 16 декември 2017 година. Със същия протокол Инструкцията на
Управителния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва за моралните стимули,
символите и ритуалите в Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, приета на
заседание на Управителния съвет на СОСЗР, проведено на 4 декември 202013 година, е
отменена.
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