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РАБОТНИ УКАЗАНИЯ 

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БАЗОВА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "  РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО" 

 Тези указания  се приемат на основание чл.19 от Устава на ППРВО и определят 

реда за учредяване на Базова партийна организация ( БПО) на ППРВО на територията 

на Република България. 

 Базовите партийни организации се създават на териториален принцип – 

обединяват членовете на партията, живеещи на определена територия или тематичен 

принцип – сформират се от членове на партията, които се обединяват около  

професионален или друг обществен интерес. Те се  се учредяват  най-малко от 5 

партийни члена,  по тяхна инициатива или  по инициатива на висшестоящ партиен 

съвет. 

 В едно населено място се създава не по-малко от една базова партийна 

организация, като броя на БПО е неограничен. 

 Базовите партийни организации участват в изработването и осъществяването на 

партийната политика, като се ръководят от собствените решения и от решенията на 

ръководните партийни органи. В осъществяване на своята дейност БПО: 

 - изразяват интересите на своите членове и  работят за засилване на влиянието и 

връзките на партията с местното население; 

-  предлагат кандидати за членове на партийните органи; 

-  участват в организацията и провеждането на изборни кампании на партията по места; 

- решават въпросите на членството в партията, на финансовата дейност и 

стопанисването на предоставеното партийно имущество.  

 Събранието на базовата партийна организация: е неин ръководен орган и приема 

решения за политическата и вътрешнопартийна дейност на партийната организация.То 

се провежда по инициатива на председателя на БПО или по решение на висшестоящ 

партиен орган. Събранието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от 

членовете. При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно от 

назначеното начално време   и е редовно  незвисимо от броя на присъстващите членове. 

 Ръководството на БПО се състои от председател и секретар-касиер, които се 

избират на отчетно-изборното или учредителното събрание, като ръководството  може 

да бъде  променяно  преди изтичане на мандата. 
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 Какви са  практическите стъпки за учредяването на  БПО на ППРВО: 

 1. След като инициаторите на учредяване на БПО на ППРВО в даденото 

населено място са обсъдили условията с кандидатите за членове на ППРВО, запознали 

са ги с програмните материали и Устава на Партията, раздали са им необходимите 

документи, получили са обратно и са проверили попълнените документи, се пристъпва 

към учредителното събрание на БПО. За провеждането му е предварително осигурено 

подходящо помещение и е назначен начален час на започване. На учредителното 

събрание присъства член на НПС или член на ръководството на организация по-

висшестояща от БПО ( градска, общинска или областна).  

 2. Кандидатите за членове се явяват на учредителното събрание със следните 

попълнени документи: 

 - Декларация за индивидуално членство ( образец на сайта на ППРВО) 

 - Информационна карта ( образец на сайта на ППРВО) 

 3. Присъстващият на учредителното събрание на БПО член на НПС или 

ръководството на по-висшестоящата организация   проверява изрядността на 

документите на кандидатите и при необходимост оказва съдействие за отстраняване на 

грешките. 

 4. Събранието протича по традиционния  начин, с обявяване и приемане на 

дневния ред, избиране на председател и секретар-касиер на БПО, избиране на 

кандидатите за членове, като за всичко това се води Протокол ( образец на сайта на 

ППРВО). 

 5. Избраният председател осигурява попълването на: 

 -  СПИСЪК към учредителния протокол на БПО  НА ПП « РУСОФИЛИ ЗА 

ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО» (образец на сайта на ППРВО). 

  СПИСЪК на членовете на БПО  на ПП « РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА 

ОТЕЧЕСТВОТО»                        ( образец на сайта на ППРВО). Графата с № на членска 

карта се оставя празна, до получаване на такъв номер. 

 6. Секретар - касиерът събира членския внос за годината и еднократната такса  за 

издаване на  членска карта. Членският внос трябва да постъпи в касата на БПО най-

късно до 10 работни дни от учредяването на БПО. 

 7. Оригиналите на документацията се съхраняват от секретар-касиера в архива 

на БПО. 
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 8. Копия на всички документи се изпращат в централата на ППРВО в електронен 

вид на адрес ppvo.sf@gmail.com 

 9. Секретар - касиерът се свързва с  зам. председателят по финансите Емил 

Миланов - 0877 721 260 emilmilanov@abv.bg 

и двамата  уточняват как 20% от постъпленията от членски внос ( да се отбележи, че 

еднократната такса за членска карта се изпраща цялата) да се внесе в централната 

банкова сметка на Партията. 

 

 - Пакетът документи може да бъде свален от уебсайта на ППРВО от: 

  https://ppvo.bg - за партията - членство 

  

или изискан от регионалния координатор на ППРВО. 

             - Като последен вариант пакетът документи може да бъде изискан и  

предоставен от зам. председателя по орг. въпроси Веселин Първанов Найденов 

 - 0899 516 315, 

veselinparvanov@gmail.com 

 

  

 Валентин Григоров 
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