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Днес, 4$ ’.̂ .?.-...2013 година в град София беше подписано настоящото споразумение 
за сътрудничество и съвместна дейност между: Сдружение „Съюз на офицерите и 
серкантите от запаса и резерва” (СОСЗР) със седалище и адрес на управление: град 
София, район Възраждане, булевард „Христо Ботев” № 48, БУЛСТАТ 121071877, 
представлявано от Председателя на Централния съвет генерал-лейтенант (з) Стоян 
Топалов,

и
Централното военно окръжие (ЦВО) към Министерството на отбраната със

седалище: град София, улица „Бенковски” № 12, представлявано от началника на 
окръжието полковник Стоян Стаматов, от друга страна, по -  нататък в текста -  
СТРАНИТЕ.

Като изразяват воля за засилване на добрите им взаимоотношения в области от 
взаимен интерес, в рамките на своите възможности и компетентност,

като осъзнават значението на съвместната дейност за успешното изпълнение 
съответно на своите цели, мисии и задачи СТРАНИТЕ се договориха за поемането на 
следните

I. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Представители на структурите на ЦВО да бъдат канени да участват в заседания 
на ръководните органи на СОСЗР при обсъждане на въпроси, свързани със

; съвместната дейност на СТРАНИТЕ.
2. Представители на структурите на СОСЗР да бъдат, канени да участват в 

съвещания на ръководните органи на ЦВО при обсъждане на въпроси, свързани 
със съвместната дейност на СТРАНИТЕ.

3. Структурите на ЦВО и техните офиси за военен отчет в общините и районите, 
съвместно със структурите на Министерството на здравеопазването и 
Министерството на труда и социалната политика, да оказват съдействие на 
нуждаещите се членове на СОСЗР от медицинска и материална помощ, 
закупуване на лекарствени средства, ползване на балнеосанаториуми, почивни 
станции, настаняване в домове за възрастни хора и осигуряване на социален 
патронаж.



4. Структурите на ЦВО и техните офиси за военен отчет в общините и районите да 
разясняват правата на членовете на СОСЗР, произтичащи от Закона за отбраната 
и въоръжените сили, Правилника за неговото прилагане и други нормативни и 
поднормативни актове, като и да ги информират за основните действия за 
контрол в работата на подчинените им компетентни органи за тяхното спазване.

5. Структурите на ЦВО и техните офиси за военен отчет в общините и районите да 
наблюдават хода на изпълнение на социалните програми на Министерството на 
отбраната, отнасящи се до членовете на СОСЗР, и в случай на необходимост да 
съдействат за стриктното им изпълнение, за което своевременно да информират 
съответните ръководства на СОСЗР.

6. Да осъществяват съвместна дейност с военни формирования от въоръжените 
сили и ръководствата на основни, средни и висши учебни заведения, военни 
клубове, читалища и други културни институти за издигане на патриотичното 
възпитание на гражданите, с главно внимание подрастващото поколение 
(участие в тържествени чествания и военни ритуали по случай национални и 
военни празници, бележити годишнини, свързани с нашата национална и военна 
история и други.)

7. Да участват във възстановяването и поддържането на исторически и военни 
паметници.

8. При необходимост и заявено желание от ръководствата на СОСЗР, финансовите 
органи от структурите на ЦВО да оказват съдействие на съответните ръководни 
и контролни органи на Съюза по извършването на тяхната финансова дейност, 
като своевременно ги информират за констатираните резултати.

9. Офисите за военен отчет в общините и районите да предоставят информация на 
структурите на СОСЗР по места, за преминаващите в запаса военнослужещи и 
да им оказват съдействие за установяване на връзка с тях, с цел информирането 
им за задачите и целите на СОСЗР и условията за членуване в него.

10. Структурите на ЦВО и техните офиси за военен отчет в общините и районите, 
да оказват съдействие на нуждаещи се родственици на починали членове на 
СОСЗР за предоставяне на финансова и материална помощ от местната 
администрация, включително и за погребение на починали съюзни членове.

11. Ръководствата на структурите на СОСЗР да предлагат на ръководителите на 
структурите на ЦВО подходящи членове на Съюза за включване в комисии и 
работни групи, работещи за набиране на личен състав за служба в доброволния 
резерв, за служба във въоръжените сили и кандидат -  курсанти във висшите 
военни учебни заведения.

12. Ръководствата на структурите на СОСЗР периодично да информират 
съответните структури на ЦВО за основните мероприятия от годишните им 
планове, заедно да обсъждат възможностите и организацията и отчета на 
съвместна дейност за тяхното изпълнение.

13. Централният съвет на СОСЗР периодично да се консултира с ръководството на 
ЦВО при изготвянето на нормативни и поднормативни актове, както и 
предложения до Министерството на отбраната и други ведомства, отнасящи се



до статута на запасните офицери, сержанти и войници и тяхната дейност за 
изпълнение на съюзните цели и задачи.

14. Да не предоставят на трети лица информация, която обменят или получават в 
резултат на сътрудничеството, без предварително' писмено съгласие на 
СТРАНАТА, която е предоставила дадената информация.

15. Да спазват следните основни1

II. О БЩ И  ПОЛОЖ ЕНИЯ:

15.1. От момента на подписването от СТРАНИТЕ на настоящото Споразумение 
то става безсрочно.

15.2. Всяка от СТРАНИТЕ има право да инициира прекратяване на действието на 
> настоящото Споразумение, уведомявайки другата СТРАНА, не по - късно от

един месец преди момента на прекратяване, с посочване на причините за 
това.

15.3. Всички разногласия, възникнали или, които могат да възникнат между 
СТРАНИТЕ в процеса на изпълнение на настоящото Споразумение, се 
разрешават от СТРАНИТЕ по пътя на преговори и намиране на 
компромисно (компромисни) решение (решения), удовлетворяващо 
(удовлетворяващи) двете СТРАНИ.

15.4. Настоящото Споразумение е основополагащо и всички изменения и 
допълнения, приети от СТРАНИТЕ стават негова неразделна част.

Настоящото Споразумение е изготвено в 2 (два) еднакви екземпляра, като във 
всяка от СТРАНИТЕ се съхранява по Ь(един).
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