
 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 
 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА  

В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  

И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ  

И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИТЕ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ 

 

Този правилник се приема на основание на чл. 30 от Устава на 
Българската социалистическа партия и определя реда за издаване на 
членски карти и реда за регистрацията на основните партийни организа-
ции (ОПО), федерациите и клубовете, механизма за създаването и закри-
ването им и за движението на партийните членове. 

Основни структури на вътрешнопартийната организация в БСП, 
съгласно чл.29 от Устава на БСП, са: 

– основните партийни организации по тематичен принцип (сформира-
ни от членове на БСП, обединили се по професионален или друг об-

ществен интерес) или териториални (обединяващи социалистите, 
живеещи и/или работещи на определена територия и клубове за 
електронно участие; 

– местни организации и органи; 
– националните органи на партията. 

Идейно-политически и професионално-творчески партийни струк-
тури, съгласно чл. 34 от Устава на БСП, са: 

– федерациите; 
– дискусионните клубове; 
– обединения. 

 

І. ЧЛЕНСКА КАРТА 

Чл.1.(1) Членската карта е документ, удостоверяващ правото на 
партийния член да участва в партийната дейност, да избира и да бъде 
избиран в ръководните партийни органи, да номинира или да бъде 
номиниран от името на партията за заемане на държавни и общински 
длъжности. 

(2) Членската карта се издава от името на Националния съвет на 
БСП въз основа на данните, вписани в електронния регистър, по реда и 
условията на настоящия правилник. 
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Чл.2.(1) Информацията за партийния член, която се отпечатва на 
членската карта, включва: 

1. името, презимето и фамилията; 
2. снимката; 
3. публичния номер на картата, образуван от кодовете на областта, 

общината и района, където е постоянният адрес на партийния член по 
документа за неговата самоличност на български гражданин, и където по 
принцип гласува при общи и местни избори, както и уникалния номер на 
партийния член в общия състав на партията; 

4. годината на приемане в партията; 
5. данните от личния кадрови формуляр, кодирани на микропроце-

сорния чип на картата. 
(2) Образецът на членската карта се утвърждава от Националния 

съвет на БСП. 
(3) Методът на кодиране на областите, общините и районите се 

определя от националния електронен оператор. 
Чл.3.(1) Членската карта се издава срещу попълнен и вписан в 

електронния регистър личен кадрови формуляр на новоприетия партиен 
член и решение на ОПО. 

(2) Електронният оператор извършва вписването по предходната 
алинея като заявка за издаване на членската карта до националния 
електронен оператор. 

(3) Националният електронен оператор е длъжен да издаде 
членската карта в двуседмичен срок от датата на вписване на заявката в 
електронния регистър и да я изпрати по установения организационен ред 
за връчване на новоприетия партиен член. 

Чл.4. До издаването на електронна членска карта на всички членове 
на БСП остава валидна досегашната членска карта. 

 

ІІ. РЕГИСТРАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП 

Чл.5. В Българската социалистическа партия се прилага единен ред 
на регистрация за членство чрез регистър на членовете на БСП. 
(Приложение 1 и чрез електронен регистър, Глава VІІ) 

Чл. 6. Организацията и контролът по воденето на регистъра на чле-
новете на БСП се извършва от общинските (районни) партийни съвети. 

Чл. 7. Регистрацията на членовете на БСП е в съответствие с член-
ството им в ОПО и партийния член има право на регистрация само в една 
партийна организация. 

Чл. 8. Движението на всеки член на БСП от една ОПО в друга се ре-
гистрира чрез отчетна карта. (Приложение 2) 

Чл.9. Регистрацията и отчетът на движението на партийните члено-
ве се извършва от председателите на ОПО, когато е в рамките на общин-
ската (районната) партийна организация. Когато движението е извън об-
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щинската (районната) партийна организация, регистрацията се извършва 
от председателите на общинските (районните) съвети на БСП. 

Чл.10. До пълното вписване на всички членове на БСП в електронен 
регистър се прилага реда в настоящата глава за регистрацията и 
движението им. 

 

ІІІ. РАЗКРИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОПО ПО ТЕМАТИЧЕН 
ПРИНЦИП, ТЕРИТОРИАЛНИ И КЛУБОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО 
УЧАСТИЕ 

Чл.11. Основна партийна организация (ОПО) се образува по ини-
циатива на най-малко петима социалисти или с по-малко членове с реше-
ние на съответния партиен съвет (чл.31 от Устава на БСП). 

Чл.12. При наличието на инициатива за разкриване на нова ОПО в 
общинските и районни съвети се обсъжда направеното писмено предло-
жение от председателя на организацията – с приложен учредителен про-
токол, списък на ръководството и членовете и в срок от 14 дни се реги-
стрира новосъздадената организация. 

Чл.13. Общинските и районни съвети на БСП вземат решение за 
преструктурирането на съществуващи основни партийни организации. 
С решението си те определят принципа, реда и начина на тяхното пре-
структуриране – по местоживеене, по професионален или друг обществен 
интерес. 

Решението за преструктуриране се взема след предварително об-
съждане с ръководствата на ОПО. 

Чл.14. Основните партийни организации, създадени след обявяване 
на отчетно-изборната кампания в партията или на кампания за издигане 
на кандидатури за органи на централната или местната власт се регистри-
рат от партийния съвет след приключване на съответната кампания. 

Чл.15. Регистрирането на основните партийни организации се из-
вършва в общинския (районния) съвет на БСП, а организациите в чужбина 
– в НС на БСП (чл.31 от Устава на БСП). 

Чл.16. Общинските (районните) съвети на БСП създават организа-
ция за воденето на регистъра на основните партийни организации, клубо-
вете и федерациите. 

Чл.17. Регистрацията на партийните организации се извършва чрез 
вписването им в единния регистър след представяне на учредителен про-
токол, списък на ръководството и на членовете на организацията от пред-
седателя на ОПО. 
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ІV. РАЗКРИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ – 
ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ, ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕДИНЕНИЯ 
(ЧЛ. 15, ЧЛ. 34 И ЧЛ. 35 ОТ УСТАВА НА БСП) 

Чл.18. Към местните съвети (общински, районни, общоселски, об-
щоградски и градски – в столицата и градовете с районно деление) на 
БСП с решение на партийните съвети или по инициатива на социалисти 
от различни партийни организации и професионални общности се създа-
ват дискусионни клубове (чл.34, ал.1 от Устава на БСП). 

Чл.19. Клубът по чл.34 от Устава на БСП се регистрира в общинския 
(районния, градския) съвет на БСП, на чиято територия е създаден. За ре-
гистрацията се предоставят: решение за учредяване, списък на членове-
те, списък на ръководството, избрано от членовете на клуба. 

Чл.20. За координиране на дейността си дискусионните клубове и 
други идейно-политически и професионално-творчески партийни структу-
ри от една или няколко местни партийни организации могат да се обеди-
нят във федерация – на местно и национално равнище (чл.34 от Устава 
на БСП). 

В дейността на федерациите могат да участват и съратници и сим-
патизанти на БСП. 

Чл.21. Федерациите се създават по решение на учредително събра-
ние, формирано от представители на отделните идейно- политически и 
професионално-творчески партийни структури. 

Чл.22. Федерация, обединяваща дискусионни клубове и др., реги-
стрирани в един и същи общински (районен) съвет, се регистрира в 
него и за това се уведомява Областният съвет на БСП. Федерация, обе-
диняваща такива структури, регистрирани в различни районни съвети на 
БСП, се регистрират в градския съвет на БСП, за което се уведомяват 
съответните районни съвети. 

Федерация, обединяваща тези структури, регистрирани в различни 
общински (районни) съвети на БСП на територията на една област, се 
регистрира в Областния съвет на БСП, за което се уведомяват съответни-
те общински, районни и градски партийни съвети. 

Федерация, обединяваща тези структури, регистрирани в общински 
(районни) съвети на БСП от различни области, се регистрира в НС на 
БСП, за което и уведомяват съответните областни, градски, общински и 
районни партийни съвети. 

Чл.23. Идейно-политическа или професионално-творческа партийна 
структура, членуваща във федерация, регистрирана в партиен съвет, 
различен от този, в който тя самата е регистрирана уведомява писмено за 
това обстоятелство партийния си съвет. 

Чл.24. Регистрацията на федерацията се извършва въз основа на 
писмено заявление до партийния съвет. Към него се прилагат: 

– решение (препис) на учредителното събрание на федерацията; 
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– решение за формиране на органите на федерацията; 
– решение (преписи) на структурите за участие във формирането на 

федерацията и определяне на нейни представители за участие в уч-

редителното събрание; 
– списък на структурите, участващи във федерацията, с посочване на 

партийния съвет, в който са регистрирани; 
– правила за дейността на федерацията. 

Чл.25. Партийният съвет разглежда заявлението и приложените 
документи, констатира създаването на федерацията и я регистрира. 

Чл.26. Индивидуални членове на федерацията се приемат въз осно-
ва на писмена молба до нейното ръководство и по реда, определен в пра-
вилата за дейността ѝ. 

Чл.27. Приемане на нови такива структури във федерацията става 
въз основа на писмено заявление до ръководството ѝ по реда, определен 
в правилата за дейността ѝ. 

Чл.28. Излизане на клуб или друга структура от състава на федера-
цията се извършва въз основа на писмено заявление до нейното ръковод-
ство с приложено към нея решение на събранието на ОПО, ОбПС. 

Чл.29. За всички настъпили промени в състава, в ръководството и в 
правилата за дейност на федерацията, както и за прекратяване на дей-
ността ѝ се уведомява партийния съвет, в който тя е регистриране. 

Чл.30. (1). Обединения в БСП (Младежкото обединение, Обедине-
нието на жените-социалистки и Движението на ветераните), съгласно 
чл. 45, 46 и 47 от Устава на БСП се регистрират в НС на БСП въз основа 
на писмено заявление, към което се прилагат: 

– учредителен протокол; 
– списък на избраното ръководство; 
– списък на учредителите; 
– правила за дейност. 

(2). Областните и общинските (районни) структури на обединенията 
в БСП се регистрират в съответните партийни съвети при условията на 
ал. (1). 

 

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЕДИНЕНИЯТА И 
ФЕДЕРАЦИИТЕ В БСП 

Чл.31. Обединенията и федерациите се ръководят в дейността си 
от принципите, залегнали в Програмата и Устава на БСП. 

Чл.32. Обединенията и федерациите: 
– Разпространяват, отстояват и развиват социалистическите идеи 

сред различни професионални и социални групи, включват в дей-
ността си съратници и симпатизанти; 

– Осигуряват общност на интересите на хората от различни общест-
вени прослойки в съответните области и сфери на партийната 
дейност; 
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– Осъществяват реализация на партийната политика в различни 
професионални групи, подпомагат партийните организации в 
предизборни и други политически кампании; 

– Подпомагат с експерти партийните органи при изработването на 
управленски проекти и програми, експертни анализи и становища, 
отнасящи се до дейността на партията в различните области на 
обществения живот; 

– Поддържат тесни експертни връзки с комисиите и съветите на НС на 
БСП, областните и общинските (районните, градските) съвети на 
БСП, при разработването на конкретни проблеми от партийната 
дейност; 

– Изготвят анализи и прогнози, експертни становища, по текущата по-
литика на партията и предоставят идеи за решаване на значими 
актуални обществени проблеми; 

– Подпомагат експертно парламентарната дейност на партията и 
работата на нейните представители в органите на местната власт и 
местното самоуправление. 
Чл.33. Обединенията и федерациите приемат правила за организа-

ция на дейността си. 
Чл.34. Обединенията и федерациите избират ръководство за коор-

динация на дейността си по реда на приетите от тях правила. 
Чл.35. Обединенията и федерациите се отчитат за дейността си 

пред партийните съвети, където са регистрирани. 
 

VІ. ЗАКРИВАНЕ (СНЕМАНЕ ОТ РЕГИСТРАЦИЯ) НА ПАРТИЙНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБОВЕ, ОБЕДИНЕНИЯ И ФЕДЕРАЦИИ 

Чл.36. Закриване (снемане от регистрация) на основна партийна ор-
ганизация се извършва: 

– при намаляване на членския ѝ състав под необходимия брой; 
– при решение на събранието на ОПО за самозакриване във връзка с 

невъзможност да провежда партийна дейност; 
– при решение на събранието на ОПО за преминаване на отчет в 

друга общинска (районна) организация на БСП; 
– при решение на партийния съвет за преструктуриране на основните 

партийни организации на територията; 
Чл.37. Снемането от регистрация на ОПО се извършва в общинския 

(районния) съвет на БСП въз основа на мотивирано предложение от съот-
ветната ОПО или в изпълнение на решение на партийния съвет за пре-
структуриране на основните партийни организации на неговата територия. 

Чл.38. Решението на общинския (районния) съвет на БСП за пре-
структуриране се обсъжда предварително с ръководството на ОПО. В ре-
шението за преструктуриране на ОПО, както и при закриване на ОПО за-
дължително се посочва в кои други основни партийни организации се пре-
насочват социалистите, отчитайки техните интересите. 
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Чл.39. Клубовете по чл.34 от Устава на БСП се снемат от регистра-
ция с решение на партийния съвет, който ги е създал. 

Чл.40. Снемането от регистрация на федерациите се извършва от 
партийния съвет, където са регистрирани въз основа  на писмено заявле-
ние на ръководството на федерацията, като се прилагат: решение на об-
щото събрание за прекратяване по реда на правилата на дейността ѝ или 
след представяне на решения на всички членуващи във федерацията клу-
бове или други техни структури (индивидуални членове). 

Чл.41. Снемането от отчет на обединенията в БСП се извършва от 
партийния съвет, където са регистрирани въз основа на писмено заяв-
ление на ръководствата им като се прилагат съответните документи спо-
ред правилата за дейността им. 

 

VІІ. ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР 

Чл.42.(1) Електронният регистър е постоянно действаща информа-
ционна система от данни за състава и движението на членовете и органи-
зационните структури в Българската социалистическа партия. 

(2) Електронният регистър се изгражда и поддържа посредством 
техниките и технологиите, приложими за глобалната мрежа Интернет, от 
оператори на електронния регистър, наричани по-нататък "електронни 
оператори". 

Чл.43. В електронния регистър подлежат на вписване: 
1. личните и биографични данни за партийните членове; 
2. данните за профила на основните партийни организации; 
3. заявките за издаване на партийните членски карти; 
4. заявките за вписване на новоучредени основни партийни органи-

зации; 
5. данните за движението на партийните членове и за преструкту-

рирането на основните партийни организации; 
6. данните за отпаднали партийни членове и за закрити основни 

партийни организации; 
7. данните за валидността на членските карти и за прекратените 

членски карти. 
Чл.44.(1) Електронните оператори са: 
1. национален  –  опериращ с данните за цялата страна и чужбина; 
2. териториален  –  опериращ с данните за съответния местен пар-

тиен съвет – областен, общински, градски или районен; 
3. клубен – опериращ с данните за клуба за електронно участие. 
(2) Лицата, изпълняващи задълженията на национален електронен 

оператор се утвърждават от Изпълнителното бюро на НС на БСП, а оста-
налите електронни оператори – от националния електронен оператор по 
предложение на изпълнителните бюра на съответните местни партийни 
органи. 



 – 8 –  

Чл.45.(1) Електронните оператори се подбират измежду партийни 
членове, които притежават професионални умения при боравенето с ком-
пютърна техника и съвременни информационни технологии. 

(2) Националният съвет на БСП организира обучението и методи-

ческото подпомагане на електронните оператори. 
(3) Националният електронен оператор издава инструкция за рабо-

тата на териториалните и клубните електронни оператори. 
Чл.46.(1) Електронните оператори носят предвидената в закона от-

говорност за съхраняването и опазването на личните данни на членовете 
на партията. 

(2) С оглед на ограничаване на възможността за евентуални злоупо-
треби с личните данни на партийните членове, след въвеждането на дан-
ните в електронния регистър, електронните оператори са длъжни да пре-
дадат всички първични носители (формуляри и фотоматериали) в дело-
водството на съответния партиен съвет, където материалите се съхраня-
ват в съответствие с разпоредбите на Правилника за финансовата и де-
ловодната дейност в БСП. 

 

VІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
В ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР 

Чл.47.(1) Регистрацията на партийните членове се извършва чрез 
вписване на данните от техните лични кадрови формуляри в електронния 
регистър от съответния електронен оператор. 

(2) Личният кадрови формуляр (Приложение 4) се попълва само-
ръчно от партийния член, като верността на данните в него се удостове-
рява с подписите на партийния член и на председателя на основната пар-
тийна организация. 

(3) Снимките на партийните членове се цифровизират и обра-
ботват от електронните оператори по указание на националния електро-
нен оператор. 

Чл.48. Електронният оператор, обработил данните от личния кадро-
ви формуляр и извършил вписването в електронния регистър, удостове-
рява с подписа си датата и съответствието на вписаните данни с данните 
от личния кадрови формуляр. 

Чл.49.(1) Данните от личните кадрови формуляри на партийните 
членове подлежат на задължителна ежегодна актуализация. Актуализа-
цията е условие за продължаване на валидността на членската карта. 

(2) Актуализацията на личния кадрови формуляр се извършва от 
електронния оператор, който регистрира и обработва данните на основна-
та партийна организация, в която се числи партийният член. 

(3) В срока на актуализацията по ал. 1 партийният член е длъ-
жен да изчисти задълженията си, ако има такива, по плащането на член-
ския внос. 
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Чл.50.(1) Попълването на нов личен кадрови формуляр е задължи-
телно при: 

1. приемане в партията; 
2. промяна на данните от документа за самоличност; 
3. преиздаване на членската карта; 
4. подновяване на валидността на членската карта. 
(2) Във всички останали случаи, извън изброените в предходната 

алинея, попълването на личен кадрови формуляр не е задължително и 
актуализацията на данните може да се извършва или чрез пряк контакт с 
електронния оператор, или чрез представяне на удостоверение за плате-
ния членски внос, ако няма други промени, които да налагат актуализация 
по общия ред чрез попълване на личен кадрови формуляр. 

(3) При извършване на актуализация чрез вписване в електронния 
регистър въз основа на попълнен нов личен кадрови формуляр предиш-
ният формуляр се унищожава от комисия, определена от съответния пар-
тиен съвет. 

Чл.51.(1) В случаите на отпадане на партийния член (напускане, из-
ключване, смърт) съответният електронен оператор вписва обстоятелст-
вото като актуализация на данните от личния кадрови формуляр с писме-
ното удостоверение от председателя на основната партийна организация 
и на председателя на съответния местен партиен съвет. В този случай 
данните от личния кадрови формуляр продължават да се съхраняват в 
електронния регистър като архив. 

(2) В случаите на преместване на партийния член от една в друга 
основна партийна организация обстоятелството се вписва като актуализа-
ция на личния кадрови формуляр от електронния оператор на новата ос-
новна партийна организация срещу удостоверение за платения членски 
внос, заверено с подписите на председателя на основната партийна орга-
низация и на местния партиен съвет, от които партийният член се е отпи-
сал. 

Чл.52.(1) В случаите, когато постоянният адрес на партийния член е 
в едно населено място, но регистрацията му е в основна партийна органи-
зация в състава на местен партиен съвет в друго населено място, данни-
те за него се обработват от електронния оператор, отговарящ за основна-
та партийна организация, към която се числи даденият партиен член. 

(2) В случаите по предходната алинея електронният оператор на 
местния партиен съвет, в чийто обхват е постоянният адрес на партийния 
член, има право на достъп до данните от неговия личен кадрови форму-

ляр, но само за сведение, без възможност да оперира с тях и да извърш-

ва актуализация или каквито и да е други промени в тях. 
(3) В случаите, когато двама и повече различни електронни опе-

ратори извършват вписване в електронния регистър на данни за един и 
същи партиен член, регистърът автоматично блокира регистрацията на 
дадения партиен член и изпраща съобщение до съответните електронни 
оператори за изясняване на обстоятелствата. 



 – 10 –  

(4) Ако няма умисъл в действията на партийния, член, последи-
ците от прекъсването на регистрацията му, ако има такива, се отстраня-
ват по решение на по-горестоящия партиен орган. При доказана вина на 
партийния член съответният партиен орган му налага наказание в съот-
ветствие с Устава на БСП. 

Чл.53. Въз основа на данните в регистъра териториалните елек-
тронни оператори изготвят ежегоден анализ на организационния състав и 
движението на кадрите в партията, който след обсъждане в съответните 
партийни органи, се представя в Националния съвет на БСП. 

Чл.54. Партийните членове и основните партийни организации имат 
право на инициатива за актуализация на данните от техните формуляри 
извън задължителната годишна актуализация. В този случай съответният 
електронен оператор няма право да откаже актуализация на данни от 
личен кадрови формуляр и е длъжен да впише в регистъра удостоверени-
те промени. 

 

ІХ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР 

Чл.55. (1) Регистрацията на основните партийни организации се 
извършва от съответния електронен оператор, както следва: 

1. на териториалните основни партийни организации – в съответ-
ния общински или районен партиен съвет; 

2. на тематичните основни партийни организации и на клубовете 
за електронно участие – в местен партиен съвет по избор и решение на 
самата основна партийна организация; 

3. на задграничните основни партийни организации – в Национал-
ния съвет на БСП. 

(2) Териториалният електронен оператор регистрира основната 
партийна организация въз основа на данните от учредителния протокол, 
потвърден с подписа на председателя на съответния партиен съвет (При-
ложение 5). 

(3) При регистрацията основната партийна организация получава 
уникален номер, образуван от кодовете на държавата, областта, община-
та и района, както и от поредния номер на организацията в списъка от 
основните партийни организации в състава на съответния местен партиен 
съвет. 

Чл.56.(1) Когато броят на партийните членове спадне под необходи-
мия брой, регистрацията на основната партийна организация временно се 
прекратява, като данните за нея продължават да се съхраняват в елек-
тронния регистър до 3 (три месеца). 

(2) Регистрацията на основната партийна организация по предход-
ната алинея се подновява преди изтичане на указания срок, ако и когато 
партиен член или група партийни членове, регистрирани в други основни 
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партийни организации, прехвърлят регистрацията си към временно пре-
кратената основна партийна организация. 

(3) Ако срокът по ал.1 е изтекъл и регистрацията на временно пре-
кратената основна партийна организация не е подновена, регистрацията 
се прекратява окончателно. В този случай съответният местен партиен 
съвет взема решение за прехвърляне на регистрацията на партийните 
членове, останали без основна партийна организация, към една или пове-
че други основни партийни организации към същия местен партиен съвет. 

Чл.57. (1) Когато са настъпили обстоятелства, поради които се нала-
га сливане, разделяне или закриване на основни партийни организации, 
съответният местен партиен съвет взема решение за сливането, разделя-
нето или закриването на организацията, след като всички членове на сле-
тите, разделените или закритите организации са презаписани в Единния 
регистър в други основни партийни организации към същия местен пар-
тиен съвет. 

(2) В случаите на предходната алинея се изпълнява процедурата по 
чл. 51, ал. 1, като номерата на членските карти на партийните членове се 
запазват. 

Чл.58. (1) Всички основни партийни организации, подотчетни на 
един и същи общински или районен партиен съвет, имат поредни номера, 
които се вписват автоматично при регистрацията им. В случаите, когато 
дадена основна партийна организация избира име и/или графичен знак 
(емблема), името и/или знакът също се вписват в регистъра. 

(2) При сливане, разделяне или закриване на основни партийни 
организации, подотчетни на един и същ местен партиен съвет, регистра-
цията на останалите основни партийни организации не се променя. Осво-
бодените номера се предоставят чрез вписване в регистъра на новоучре-
дени основни партийни организации. 

 
Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Регистрацията на основните партийни организации, клубове, 

федерации, движения и обединения в БСП установява тяхната легитим-
ност във вътрешнопартийния живот и отношенията в БСП. 

2. В Българската социалистическа партия се запазват действа- 
щите в момента: регистър за членовете на БСП (Приложение 1); единен 
регистър на партийните организации, клубове и федерации (Приложе-
ние 3); отчетна карта за движението на членовете на БСП от една 
ОПО в друга (Приложение 2). 

3. Партийните организации, клубове, федерации, движения и обе-
динения се считат за нелегитимни, съгласно Устава на БСП, и не се полз-
ват от правата за участие във вътрешнопартийния живот, докато не полу-
чат регистрация, съгласно Устава на БСП и този правилник. 

4. В БСП се изготвя годишен статистически отчет за структурата и 
състава на партията. 
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4.1. Годишните статистически отчети за структурата и състава на 
партията се приемат на заседания на ОбПС/РС/ и ГС на БСП и с прило-
жен протокол и анализ се предават в НС на БСП. 

5. Относно въвеждането на електронен регистър: 
5.1. Изпълнителното бюро на НС на БСП в срок до 31 март 2010 г. 

да упълномощи лицата, които ще изпълняват задълженията на национа-
лен електронен оператор по смисъла на този правилник. В същия срок из-
пълнителните бюра на общинските и районните партийни съвети да упъл-
номощят лицата, които ще изпълняват задълженията на териториални 
електронни оператори на националния електронен оператор и да пред-
ставят списъците в Националния съвет на БСП. 

5.2. От 1 май 2010 г. да започне регистрацията на членовете и 
основните партийни организации по реда на този правилник и да се при-
стъпи към издаване на новите членски карти на новоприетите партийни 
членове. Едновременно с това да започне подмяната на досегашните 
членски карти с членски карти по реда на този правилник на целия състав 
на партията. Подмяната на членските карти да става организирано по 
основни партийни организации – организация по организация, а не в инди-
видуален порядък за отделни партийни членове. Членската карта на пар-
тиен член, който не е новоприет, да се подменя едновременно с членски-
те карти на всички членове на основната партийна организация, към която 
се числи. 

5.3. С подмяната на членските карти да се извърши преномериране 
на всички основни партийни организации, като се спазва задължителната 
поредност на основните партийни организации за всеки общински (райо-
нен) партиен съвет. Членските карти на утвърдените електронни операто-
ри да бъдат подменени с предимство, извън общия ред. 

5.4. Разходите по обучението и техническото осигуряване с картови 
четящо-записващи устройства на териториалните електронни оператори 
да са за сметка на НС на БСП. Разходите на клубовете за електронно 
участие и на клубните администратори да са за тяхна сметка. 

6. С вписването на членовете на БСП и ОПО в електронния реги-
стър се преустановява воденето на досегашния регистър в тази му част. 

 
 
Правилникът е приет с решение на Националния съвет на БСП 

от 27 март 2010 г. 
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РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП (образец) 

1. ……………………………………………………............. ЕГН…………………….……. 
(име, презиме, фамилия) 

Адрес: гр.(с) ………………………..….ул ……………….…….№…. дом.тел.:…..……. 

Образование  ………………………………………………………………………………… 
Месторабота ………………………. Длъжност ……………………..сл.тел.: …………. 

Член на БСП от …………… г.; чл.кн. № …….издадена на……… от ………………. 
(дата) (ОбС/РС на БСП) 

Зачислен на ………………………. от ……………………………………………………. 
(дата) (посочва се организацията) 

Отчислен на ………………………. За ……………………………………………………. 
(дата) (посочва се организацията) 

Изборна длъжност: …………………………………………………………………………. 
(попълва се, ако в книгата на ОПО липсва специално място за това) 

Прекратил членство: ……………………………………………………………………….. 
(съгласно чл.22, т.т. 1,2,3,4,5 и 6 от Устава на БСП) 

Бележки : …………………………………………………………………………………….. 

ОТЧЕТНА КАРТА 
на …………………………………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ………………………………………………………………….. 
чл.кн. № ……………………………………………………………… 

(дата) 

Зачислен в ОПО № ………………………. Отчислен от ОПО № …………………………. 
ОбС на БСП ……………………………….. Изборна длъжност …………………………… 

(община, район) ОбС на БСП …………………………………… 
(община, район) 

Дата ………………………………………… 
Секретар на ОПО: ……………………….. Дата ……………………………………………. 
(Председател на ОбС/РС на БСП) Секретар на ОПО 

(Председател на ОбС/РС на БСП) 

(подпис) ………….. (подпис) …… 

 

Приложение №1 
 

 

Приложение №2 
 

 
 

 
Приложение №3 

 
№ Вид, № Дата регистриране, 

№ на регистрираните документи 
Подпис Дата на снемане от 

регистрация 
№ на документите 

Подпис 

 



Приложение 4  
към чл. 47, ал. 2 от Правилника за регистрацията в БСП и осъществяване  

на дейността на идейно-политическите и професионално-творческите партийни структури 

Моля, обърнете! 

 
 

снимка  
(~ 2 х 

2,5 см.) 

 

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ЛИЧЕН  КАДРОВИ  ФОРМУЛЯР 
За попълване само на хартия! 

ЧЛЕНСКА КАРТА 
ОБЛАСТ ОБЩИНА РАЙОН № 

    

Дата: ......................Електронен оператор: ...................................................... 
(име, фамилия и подпис) 

Данните в това каре се попълват от упълномощен  оператор!   

Име __________________________ Презиме  ________________________________  

Фамилия  ______________________________________________________________  

ЕГН 

Постоянен адрес (адрес по документа за самоличност): 

Област  _________________ Община  ___________________ Район  ____________________ 

Месторождение: Държава (ако не е България)  _______________________________________ 

Област  _______________________ Населено място (гр., с.)  ___________________________ 

Настоящ (действителен) адрес:Държава (ако не е България)  __________________________ 

Област  _________________ Община  ___________________ Район  ____________________ 

Населено място (гр., с.)  ___________________________________________________________ 

Адрес (ул., №, бл., вх., ет., ап. и др.)  ___________________________________________________ 

Тел. номер (мобилен):  ____________________ Втори тел. номер: ____________________ 

E-mail: __________________________________ Втори e-mail:  ________________________ 

Моля, оградете цифрата пред верния отговор! 

Завършено образование: 1. висше;  2. средно професионално  3. средно общо; 4. основно 
Образователно-квалифик. степен: 1. доктор; 2. магистър; 3. бакалавър 4. проф. бакалавър 
Завършени учебни заведения:  __________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

Дипломна специалност:  ________________________________________________________ 
Научна степен: 1. доктор (кандидат); 2. доктор на науките 
Академична длъжност: 1. професор; 2. доцент; 3. асистент 

Владеене на чужди езици (моля, оградете верен отговор за всеки ред): 

 Английски: отлично средно слабо ;  Руски: отлично средно слабо  

 Немски: отлично средно слабо ;  Френски: отлично средно слабо  

Други езици, степен (моля, впишете)  _________________________________________________  

Професия (моля, поставете отметка пред всички верни позиции): 

 Специалист по природни и технически науки  Стопански и административен специалист 
 Специалист в селско-/горско стопанство  Юрист 
 Деец в сферата на художественото творчество  Преподавател 
 Специалист по обществени науки и култура  Медицински специалист 
 Специалист по информационни и комуника-

ционни технологии 
 Специалист в добивната и преработващата 

промишленост, строителството и транспорта 

 Наименование на професия (моля впишете): _______________________________________ 

Социален статус (моля, оградете цифрата пред верния отговор): 

1. осигурен; 2. самоосигуряващ се; 3. ученик, студент; 4. пенсионер; 5. безработен 

          



БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – ЛИЧЕН КАДРОВИ ФОРМУЛЯР 

 

Дата: ........                           Декларатор: ....................................... 
 

2 

Месторабота: 

Фирма (организация) ____________________________________________________________ 

Година на постъпване_________ длъжност __________________________________________ 
 
Предишни работни места: 

Фирма (организация) _________________________, длъжност __________________________ 

Фирма (организация) _________________________, длъжност __________________________ 
 
Заемани изборни държавни и общински длъжности: 
В момента: _____________________________________________________________________ 

В предишни периоди:  ____________________________________________________________ 

 
Дата на приемане в партията (година (задълж.), месец, ден): ______________  

 
Прекъсвания на членството в БСП: 

От _______ г. до _______ г., заради ________________________________________________________  

От _______ г. до _______ г., заради ________________________________________________________  

Предишно членство в други партии и политически организации: 

От _______ г. до _______ г., в _____________________________________________________________  

От _______ г. до _______ г., в _____________________________________________________________  

Преминато партийно-политическо обучение: 

Година _______, институт (школа) _________________________________________________________  

Година _______, институт (школа) _________________________________________________________  

Позиция в партията (моля, поставете отметка пред всички верни позиции):  

 член на Националния съвет  председател на общински/районен съвет 

 член на областен съвет  председател на общинска/районна контролна комисия 

 член на общински/районен съвет  член на общинска/районна контролна комисия 

 член на ръководство на ОПО  председател на ОПО 

 редови член 

Предишни позиции в партията: __________________________________________________________  
 
№ и име (ако има такова) на основната партийна организация/клуб по интереси: 
 
 ______________________________________________________________________________________  
 
Териториална отчетност на основната партийна организация: 

 Национален съвет на БСП (за партийни организации в чужбина) 

Област  _______________________________________________________________________ 

Община  _______________________________________________________________________ 

Район  _______________________________________________________________________ 

Сверих данните за партийния член с данните от неговия документ за самоличност, 
 

Председател на ОПО: ............................................................................................... 
(име, фамилия и подпис) 

Дата: ..........................                       Подпис на партийния член: ...............................................  

С настоящото се съгласявам личните ми данни да се обработват за целите на 
получаването на съобщения, обаждания и информация от БСП, свързани с: 

 Информационни материали  Информация за събрания и инициативи  Покани за събития 

За повече информация можете да се запознаете с Правилата за прозрачност на сайта на БСП и на хартиен 
носител в сградата на НС на БСП. 






