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на Партията на българските жени

Партията на Българските жени е политическа организация
заявяваща желанието на българките чрез политически и международни
прояви да работят за издигането на по-високо равнище: жизнения
стандарт на нацията и нейните добродетели; възпитанието на младото
поколение в традициите на християнството и здравия български дух;
социалната справедливост и хуманностите в обществото върху основата
на общочовешките и национални ценности, за да пребъде нашата родина
Република България.

Р А ЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Учредява се - политическа партия въз основа на ЗПП и
Конституцията на РБ с наименование ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ
/ПБЖ / и със седалище гр. София.

Чл. 2. Във Връзка с международната дейност наименованието на
Партията на българските жени може да се използва изписано в превод на
съответния език и азбука.

Чл. 3. Партията на българските жени се създава за неограничено

Р А ЗД Е ЛИ
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 4. Партията на българските жени работи за осъществяването на
следните цели и задачи:
/1 / Възпитаване на младото поколение в дух на гражданско
чувство и национално достойнство.

12! Укрепване на общонационалното единство и съгласие
против шовинизма и националния нихилизъм.

/3 / Способстване за демократично и гражданско общество и
противопоставяне на тоталитаризма във всичките му форми и прояви.
/4 / Всестранно подпомагане на българската жена в стремежа
й да утвърждава добродетелите на нацията в семейството и извън него, да
ражда и възпитава достойни граждани на България.
/5 / Изразяване и защита интересите, правата, свободите и
равноправие на гражданите пред законите.
16/ Подпомагане на безработните, инвалидите и социално
слабите граждани !

/7 / Активна борба против престъпността, наркоманията и
чуждестранните религиозни влияния. Всестранна закрила на семейството и
повишаване ролята му в обществото.
/8 / Поощряване
многодетните семейства.
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/9 / Издигане на майките като основен фактор за възпитание
на детето.
/1 0 / Съдействие за решаване на екологичните проблеми в
национален и международен план.
/1 1 / Издигане духовното равнище, християнското милосърдие
в обществото и народностното самочувствие.
/1 2 / Защита правата на децата.
/1 3 / Отдаване на принос за осъществяване на активна външна
политика на Република България в икономически и политически план на
основата на мир и взаимно разбирателство.

Чл. 5. Средства за осъществяване на програмните цели и задачи.
/1 / Програмните цели изадачи ще се осъществят с мирни
средства:
1.
Събрания,
благотворителни и разяснителни кампании.

симпозиуми,

канференции,

рекл

2. Подпомагане и разпространяване на новите подходи в
образованието и в отношенето към децата и младите хора чрез формите на
просветната дейност.
3. Организиране и осъществяване на информационна
борса във връзка с проблематиката засягащ а основните цели и задачи,
които си е поставила Партията на българските жени.
4. Взаимодействие със сходни организации в страната и
чужбина.
5. Съдействие за заздравяване връзките с българите
живеещи в чужбина.
6. Действа с всички позволени от закона средства в
защита правата, честта и достойнството на жените, децата и на всички
граждани.

РАЗДЕЛИ!
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 6 / 1 / Членството в ПБЖ е индивидуално.
/2 / Член на ПБЖ може да бъде всеки пълнолетен гражданин
без разлика на пол, раса, народност и религиозни възгледи, който приема
програмата и устава на ПБЖ, не членува в друга политическа организация
и не е лишен от граждански права.
/3 / Членовете на ПБЖ се приемат от минимум 50% + 1 гласа
от членовете на низовата организация /дружеството/.
/4 / Приемането на членовете в ПБЖ става въз основа на
писмено заявление до низовата организация /дружеството/, в което трябва
да се съдържа декларация за обстоятелствата по член 6, ал.2.

Чл. 7. Членството в ПБЖ се прекратява:
/1 / По собствено искане отразено с писмено заявление до
дружеството, в което членува напускащият /с копие до ИБ на НС на ПБЖ/.
Заявлението се подава най-малко 1 /един/ месец преди напускането, като
за този срок напускащият следва да изпълни поставените и поети
задължения към ПБЖ. Заявленето за напускане подлежи на обсъждане.

4

/2 / При изключване за неспазване на устава на ПБЖ и при
неиздължаване на членския внос за 5 /пет/ последователни месеца.
Предложението за изключване се прави от: Дружественият съвет на
дружеството или по искане на който и да е член на дружеството.
Решението за изключване се взема от съответното дружество на първото
заседание след искането с обикновено мнозинство на присъстващите,
които не може да са по-малко от 50%+1 от общия брой на членовете на
дружеството. Решението подлежи на обжалване в срок от 15 /петнадесет/
календарни дни пред Дружествената ревизионна комисия, която решава
въпроса окончателно.
/3 / При смърт на физическо лице - член на ПБЖ.
/4 / При закриване на ПБЖ.

Чл. 8. Права на членовете на ПБЖ. Всеки член на ПБЖ има право:
/1 / Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на
ПБЖ.
/2 / Да се ползва от моралната и обществена защ ита на ПБЖ.
/3 / Да се произнася и прави предложения по дейността на ОФ.
/4 / Да притежава членска карта.
15/ Да участва в инициативите на ПБЖ.

/6 / Да се ползва от резултатите на цялостаната дейност на
ПБЖ.

Чл.9. Задължения на членовете на ПБЖ:
/1 / Да спазва
ръководните органи на ПБЖ.

устава

и

да

изпълнява

решенията

на

/2 / Да членува в една от низовите организации и да участва в
нейната дейност.
/3 / Да работи за осъществяването на програмата на ПБЖ.
►
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/4 / С цялата си дейност и поведение да защитава и издига
достойнството на ПБЖ.
/5 / Да заплаща членски внос.
/6 / Да предоставя информация, необходима за изпълнение на
основните цели и задачи на ПБЖ.

РА ЗД ЕЛ IV
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА
ПБЖ.

Чл. 10. ПБЖ има единна организационна структура изграждана на
териториален принцип по местоживеене.

Чл. 11. / 1 / Основна организационна единица на ПБЖ е дружеството.
То се изгражда при минимум 5 /петима/ членове. Друж еството изпраща
препис от Учредителния протокол на Изпълнителното бюро на
Националния съвет в едномесечен срок от деня на учредяването, след
който създаденото дружество се счита за валидно възникнало. При
неподаване в посочения срок дружеството е нелегитимно.
/2 / Висш орган на дружеството на ПБЖ е събранието, което е
легитимно при 2/3 /две трети/ присъстващи от общия брой на членовете на
дружеството.
/31 Събранието определя съдържанието и дейността на
дружеството съобразени с Програмата и Устава на ПБЖ, като осигурява
изпълнението на взетите решения.

/ 4 / Дружеството избира:
1. Дружествен съвет /ДС / на ПБЖ състоящ се от
минимум 3 /три/ членове - Председател, Заместник председател, Секретар.
ДС на ПБЖ ръководи дейността на дружеството между събранията с
мандат от 5 години.
2. Дружествено ревизионна комисия /Д Р К / на ПБЖ с
мандат от 5 години.
3. Делегати на Общинската конференция, съобразно
квота определена от Общинския съвет на ПБЖ.

/5 / Събранието на дружеството взема решение с обикновено
мнозинство и авно гласуване.
/6 / Отчетно изборно събрание на дружеството се свиква
веднъж на 3 /три/ години. Редовните сбирки на събранието на дружеството
се провеждат: по необходимост, при свикване от ДС на ПБЖ или по искане
поне на 3 /трима/ членове на дружеството.

Чл. 12. /1 / Общинската организация на ПБЖ обединява всички
дружества на ПБЖ на територията на общината.
/2 / Висш орган на Общинската организация на ПБЖ е
Общинската конференция, която се съставя от делегирани представители
на дружествата. Конференцията е легитимна при 2/3 /две трети/
присъстващи от общия брой заявени делегати на дружествата на ПБЖ в
общината.
/3 /
Общинската
конференция
определя:
планира
съдържанието на дейността на общ инската организация, структура, щата
и бюджета, осигурява изпълнението на взетите решения на Конгресите и
на Националния съвет на ПБЖ.
/4 / Общинската конференция избира:
1. Общински съвет на ПБЖ /Обс на ПБЖ / състоящ се от
минимум 7 /седем/ членове с мандат от 5 години.
2. Изпълнителното бюро на Обс на ПБЖ състоящ се от
минимум 3 /трима/ членове: Председател, Заместник председател и
Секретар с мандат от 5 години.
3. Общинска ревизионна комисия /О бРК/ на ПБЖ
4. Делегати на Конгреса на ПБЖ, съобразно квота
определена от Националния съвет на ПБЖ /НС на ПБЖ/.
/5 / Общинската конференция взема решение с обикновено
мнозинство, с явно гласуване.
/6 /
Отчетно-изборната
конференция
на
Общ инската
организация се свиква веднъж на 3 /три/ години след приключване на
отчетно-изборното събрание на дружествата в общината. Редовните
сбирки на общ инската конференция се провеждат в този промеждутък: по
необходимост, при свикване от ОбКС на ПБЖ; по и искане на ИБ на ОбИС
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на ПБЖ или по искане на поне 1/3 /една трета/ от делегатите, или по
предложение на Изпълнителното Бюро на НС на ПБЖ.

Чл. 13. /1 / Висш орган на ПБЖ е Конгреса.
12/ Конгресът се свиква:

1. Редовен - веднъж на 5 /пет/ години. Времето, мястото
и дневния му ред се определят от Изпълнителното бюро на Националния
съвет на ПБЖ и се обявяват 1 /един/ месец преди откриването.
2. Извънреден
а) по инициатива на 2/3 /две трети/ от членската маса на
ПБЖ с подписани от тях протоколи. Дневният ред на извънредния конгрес
се обявява от инициативен комитет, най-малко 1 /един/ месец преди
свикването му.
б) по решение на Изпълнителното бюро на НС на ПБЖ.
Дневният му ред се обявява по реда на Чл. 13/2/ т.1
/3 / Нормата за представителство и почина за избиране на
делегатите се определя от Националния съвет на ПБЖ.
/4 / Конгресът на ПБЖ има кворум:
1. При редовен - минимум 50%-И от общия брой заявени
делегати от Общинските организации на ПБЖ.
2. При извънреден - минимум 50%+1 делегати от всички
дружества на ПБЖ.
/5 / Конгресът на ПБЖ:
1. Изслушва и према отчетите на Националния съвет и
Централната ревизионна комисия;
2. Определя основните насоки на ПБЖ до следващия
конгрес;
3. Приема, изменя и допълва устава на ПБЖ;
4. Избира Национален съвет, Председател на ИБ на НС
на ПБЖ и Централна ревизионна комисия;

5.
Взема решения за прекратяване
организация или за сливането й с други такива, с мнозинство от 2/3 /две
трети/ от присъстващите делегати на Конгреса.
/6 / Всички решения на Конгреса, различни от чл. 13 ал. /5/ т. 5
се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 1 4 ./1 / Националният съвет на ПБЖ /НС на ПБЖ / ръководи
дейността на партията между конгресите и е с мандат от 5 години.
/2 / НС на ПБЖ се състои от минимум 9 /девет/ членове, като
по право в него влизат избраните с листата на ПБЖ депутати в Народното
събрание на Република България, които членуват в ПБЖ.
/3 / НС на ПБЖ избира свое изпълнително бюро /ИБ/ в състав
минимум от 3 /трима/ членове - /Председател, който влиза по право, т.к. се
избира пряко от конгреса, Заместник председател и Секретар/. НС на ПБЖ
има право да променя състава на ИБ без Председателя.
/ 4 / НС на ПБЖ одобрява собствената си структура, щат и
бюджет, както и същите на поделенията си.
/5 / НС на ПБЖ създава постоянни и временни комисии и други
помощни органи по основните направления на дейността на ПБЖ.
/6 / Определя Главния редактор на печатния орган на ПБЖ.
/7 / НС на ПБЖ се свиква минимум веднъж на 6 /ш ест/ месеца
от ИБ на НС на ПБЖ и е легитимно, когато присъстват минимут 50% 4- 1 от
общия му състав.
/8 / Всички решения на НС на ПБЖ се взимат с обикновено
мнозинство с явно гласуване.

Чл. 15. Изпълнителното бюро /ИБ/ на НС на ПБЖ е с мандат от 5
години.
/ 1 / Представлява партията пред трети лица и ръководи
дейностите на оперативните звена.
/2 / Подготвя и организира Конгресите на ПБЖ.
/3 / Подготвя и организира заседанията на НС на ПБЖ и
провежда изпълнението на неговите решения.

на

ПБЖ
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/4 /
организации.

Координира

взаимоотношенията

с

другите

органи

и

/5 / Решава текущите въпроси във връзка с дейността на ПБЖ.
/6 / Решенията на ИБ на НС на ПБЖ се вземат на заседанията
му с обикновено мнозинство, ако присъстват минимум 2/3 /две трети/ от
членовете на ИБ.

чл.16. Председателят на ИБ на НС на ПБЖ
/1/ Избира се от конгреса на ПБЖ и е с мандат от 5 години.
/2/ Представлява пред трети лица ИБ на НС на ПБЖ чрез
подписа си под печатни и ръкописни текстове.
/3/ Привежда в изпълнение решенията на ИБ на НС на ПБЖ и
председтелства заседанията на ИБ. . .
/4/ Борави еднолично с финансовите сметки на ПБЖ, което се
отразява и в спесимена в съответната банкова институция.
/5 / Председателят на ИБ на НС на ПБЖ може да бъде сменен
при:
1. Изтичане на мандата.
2. По собствено желание. В този случай НС на ПБЖ
избира временно изпълняващ дейността председател до провеждането на
редовен конгрес.
3. При физическа невъзможност - действа се като при
чл.16, ал.5, т.1.
4. При влязла присъда за умишлени престъпления от
общ характер. Действа се като при чл.16, ал.5, т.1.
5. При смърт. Действа се като при чл.16, ал.5, т.1.

РАЗДЕЛ V
КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 17. Контролен орган на ПБЖ е Ревизионната комисия.

/ 1 / Централната ревизионна комисия се избира от редовния
конгрес на ПБЖ.
/2 /
Общинската
ревизионна
комисия
Общ инската отчетно-изборна конференция на ПБЖ.

се

избира

на

/3 / Дружествената ревизионна комисия се избира на отчетно
изборно събрание на дружеството на ПБЖ.

/4/ На всички нива ревизионните комисии се избират с мандат
от 5 години.

Чл. 18. Ревизионните комисии се считат за избрани при обикновено
мнозинство от присъстващите на съответния форум. Решението за
избиране се взема с явно гласуване.

Чл. 19 Централната, общинската и дружествената ревизионни
комисии контролират финансовата дейност съответно на Националния
съвет, Общинските организации и дружествата, както и на техните звена.
Те контролират предложенията, сигналите, жалбите и молбите на
членовете на ПБЖ.

Чл.20. Председателите на ревизионните комисии на всички нива се
определят на първото вътрешно заседание на съответната ревизионна
комисия.

Чл. 21. Председателите съответно на ИРК, ОбРК и Д Р К участват в
заседанията на съответния ръководен орган на ПБЖ със съвещателен глас.

Чл. 22. Висшестоящите Ревизионни комисии оказват методическа
помощ на по-нисшестоящите такива.

Чл. 23. Във всички нива на Ревизионните комисии се избират по 3
/трима/ челнове - Председател и 2 /двама/ челонве.

Чл. 24. Издръжката на резионните комисии се определя от бюджета
на съответното организационно ниво на ПБЖ.

РА ЗДЕЛ VI
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ФИНАНСОВА Д ЕЙ НО СТ И ИМ УЩ ЕСТВО
НА ПБЖ

ЧЛ. 25.
получават от:

ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

и имуществото

/1 / Встъпителен членски внос, който е по
размерът
му не е по-малък от 10% /десет процента/ от
работна заплата за страната.

на

ПБЖ

се

желание, но
минималната

12/ Постоянният членски внос се заплаща всеки месец до 10то число вкл. и е:

- в размер на 1% /един процент/ от минималната работна
заплата за страната за безработни, студенти и пенсионери;
- в размер на 5% /пет процента/ от минималната работна
заплата за работещи.
/3 / Встъпителният
разпределят:

и

постоянният

членски

внос

се

1. 35% /тридесет и пет процента/ за дружеството на
ПБЖ
2. 15% /петнадесет процента/ за ОбС на ПБЖ
3. 50% /петдесет процента/ за НС на ПБЖ.
/ 4 / Дарения и завещания.
/5/ Стопанска дейност.

/6 / Субсидии от държавния бюджет.

Чл. 26. Изпълнителното бюро на Националния съвет е управител на
цялото придобито имущество на ПБЖ. Той взема решения за управлението
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и разпореждането с него, като може да го предоставя за ползване и
стопанисване на общинските организации на ПБЖ.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Националният съвет и Изпълнителното бюро на НС се
представляват от Председателя на ПБЖ.

Чл. 28. Символите на ПБЖ по форма и съдържане се определят от
Изпълнителното бюро на НС на ПБЖ.
Символите са:
/1 / Членска карта.

_ _

/ 2 / Емблема представляваща графично изображение на майка
с дете.

Чл. 29. Партията на българските жени прекратява дейността си при:
/1 / Сливане със или вливане в друга партия.
/ 2 / Разделяне на две или повече партии.
/3 / Саморазпускане.
/ 4 / Разпускане по решение на Върховния съд.

Чл. 30. Настоящият устав е приет на Учредителния конгрес на ПБЖ,
състоял се на 25.01.1997 г. в гр. София.

Чл.31. По всички неуредени от настоящия устав въпроси се прилагат
КРБ, ЗПП и общите правила на българското гражданско законодателство.
v

Чл.32. Настоящият устав се състави
екземпляра и е подписан от всички учредители.

в 2

/два/

еднообразни

У Ч Р Е Д И Т Е Л И

N
о

Име, Презиме, ф амилия

1.

Весела Атанасова Драганова-Денчева

2.

Лилия Владимирова Войнова

3.

Адриана Георгиева Брънчева

4.

Димитрина Цетанова Георгиева

5.

Марина Пенчева Василева

6.

Маргарита Петрова Кандиларова

7.

Даниела Цветанова Кънева

8

Стоянка Игнатова Апостолова

9.

Маргарита Лозанова Петрова

10.

Кина Иванова Иванова

11.

Диана Димитрова Божилова

12.

Малинка Георгиева Конакчийска

ЕГН

Подпис
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13.

Анна Георгиева Савова

14.

Йонка Йорданова Петкова

15.

Марийка Владимирова Драганова

16.

Виржиния Дочева Ценкова

17.

Мария Рангелова Иванова

18.

Дина Василева Иванова

19.

Кръстина Никола Василева

20.

Даниела Василева Симеонова

21.

Красимира Петрова Малинова

22.

Цвета Димитрова Кандиларова

23.

Гинка Михайлова Николова

24.

Десислава Руменова Бенева

25.

Ивелина Стоянова Мандева

26.

Диана Кирилова Джамбова

27.

Ивалина Тодорова Митева

28.

Гергана Димитрова Гулева
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29.

Мария Петрова Венчева

30.

Соня Кирилова Таванарска

31.

Паулина Момчилова Иванова

32.

Татяна Райчова Алексова

33.

Данка Любенова Димова

34.

Валерия Иванова Георгиева

35.

Димитринка Любенова Костадинова

36.

Катерина Петрова Янкова

37.

Мария Бориславова Николова

38.

Кристина Харалампиева Велкова

39.

Йоана Борисова Николова

40.

Маргарита Петрова Игнатова

41.

Катерина Пенчева Велкова

42.

Николай Бориславов Николов

43.

Мирослава Цонева Цонева

44.

Борислав Николов Василев

е\

45.

Теменужка Владимирова Арнаудова

46.

Василка Адамова Томова

47.

Първан Василев Савов

48.

Христо Панайотов Клячев

49.

Милка Василева Йорданова

50.

Мадлена Дочева Георгиева

51.

Стоименка Милушева Симова -

52.

Спаска Иванова Стоичкова

53.

Мария Иванова Дечева

54.

Георги Иванов Георгиев

