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 I. Общи положения 
 

Чл.1. (1) Организацията на старейшините към ПП ГЕРБ, наричана по-

долу СГЕРБ, е създадена съгласно Устава на ПП ГЕРБ и чл. 20 от 

Закона за политическите партии. 

 

(2) СГЕРБ е структура на активните и притежаващи богат жизнен опит 

членове на ПП ГЕРБ, изградена върху принципите на демократичността 

и зачитаща общочовешките ценности, правата и свободите на 

личността в Р България. 

 

(3) СГЕРБ обединява на доброволна основа хора в зряла възраст, 

осъществявайки своята дейност в съответствие с Устава, Програмните 

документи и решенията на Националните органи на ПП ГЕРБ, с 

Конституцията и законите на Република България, както и с позициите 

на Европейския съюз на гражданите – сеньори, залегнали в неговата 

програма. 

 

(4) Седалището на централното ръководство на СГЕРБ е гр. София, на 

адрес: пл. “България” № 1, НДК – Административна сграда, ет. 17. 

 

(5) Правилника на СГЕРБ, програмните документи, Председателя, 

членовете на НИС, членовете на НКС и членовете на териториалните 

органи и структури се утвърждават и изменят с Решение на 

Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ. 

 

Чл.2. Символите на СГЕРБ са символите на ПП ГЕРБ с надпис СГЕРБ и 

знак, представляващ буквите СГЕРБ в бяло със син контур, като от 

буквата С започват сиви звезди, 13 на брой, извити във формата на 

дъга, увеличаващи се от малка към по-големи, до над буквата Б. 

 

II. Принципи и цели 
 

Чл.3. Принципите и целите на СГЕРБ следват и подпомагат 

програмните принципи и цели на ПП ГЕРБ, заложени в чл. 6, 7 и 8 от 

Устава на ПП ГЕРБ. 

 

Чл.4. Основните принципи, отстоявани от СГЕРБ, са: 

• Съзидание; 

• Граждански свободи; 

• Европеизация; 

• Равни възможности; 

• Благоденствие. 
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Чл.5. Основните цели на СГЕРБ са: 

• Стимулиране участието и активното включване на хората с 

доказан професионален опит в обществено-политическия, 

икономическия и културен живот на страната; 

• Създаване на предпоставки, осигуряващи продължаваща във 

времето личностна и професионална реализация на хората в зряла 

възраст; 

• Подкрепяне на всяка инициатива, допринасяща за 

взаимодействието и интеграцията на зрелите хора в европейските 

структури; 

• Подпомагане усилията за установяване на действена хармония 

между етичните, икономическите и социалните искания на 

гражданите на обединена Европа; 

• Активно участие в дискусии, срещи, семинари, конференции и 

др., свързани с човешкото достойнство, отношенията между 

индивида и обществото, солидарността между поколенията, 

принципите на социалната държава и пр.; 

• Създаване на контакти, целящи реализиране на плодотворно 

сътрудничество между местни, национални и международни 

организации на основата на демократичността, свободата и 

солидарността;  

• Защита на социалните интереси на гражданите; 

• Осъществяване на взаимодействие с държавните органи на 

управление, органите на местната власт, неправителствения 

сектор, браншовите организации и т.н., с цел отстояване на 

основните принципи, прокламирани от ПП ГЕРБ; 

• Изготвяне на анализи, програми, стратегии и проекти, съобразно 

потребностите на организацията. 

 

ІІІ. Членство 
 

Чл. 6.(1) В СГЕРБ може да членува всеки български гражданин, член на 

ПП ГЕРБ, на възраст над 55 години, който има избирателни права, 

приема нейния Правилник и Програмни документи и е готов да работи 

за осъществяване на целите и задачите на организацията. 

 

(2) В СГЕРБ не може да членува гражданин, който: 

• е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

• е участвал в криминални и политически действия против народа 

си и държавата – лично или като член на тоталитарна партия; 

• е член на друга политическа партия; 

• има ограничение за членство, уредено със закон. 
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     (3) Членството в СГЕРБ е доброволно и се осъществява               

     индивидуално. 

 

(4) Членуването в СГЕРБ не създава предимства в правата на 

гражданите. 

 

Чл.7.(1) Регистрирането на член на СГЕРБ се извършва след 

приемането и регистрирането му като член на ПП ГЕРБ по реда на 

чл. 10 от Устава на ПП ГЕРБ, при изпълнение на условията на чл. 6, 

ал. 1 от настоящия Правилник. 

 

(2) Всеки член на СГЕРБ се регистрира само в една териториална 

организация на СГЕРБ. 

 

 

Чл.8. Всеки член на СГЕРБ има право: 

• да избира и да бъде избиран в териториалните и националните 

органи на СГЕРБ и ПП ГЕРБ; 

• да участва пряко в работата на съответния орган на СГЕРБ и 

ПП ГЕРБ; 

• да изказва мнения и да прави предложения пред съответния 

орган на СГЕРБ и на ПП ГЕРБ; 

• да участва в разработването и осъществяването на политиката 

и решенията на СГЕРБ и ПП ГЕРБ; 

• да предлага кандидатури и да бъде издиган като кандидат на  

СГЕРБ и ПП ГЕРБ за парламентарни  и местни избори, както и 

за избори за Европарламент; 

• да получава писмени отговори на отправени от него писмени 

въпроси към партийните органи; 

• да участва лично, когато се обсъждат партийното му 

положение и дейност; 

• да получава помощ от ПП ГЕРБ, когато е заплашван, 

преследван, злепоставян и оклеветен за политически 

убеждения и действия, които не противоречат на законите на 

страната, на целите и принципите на партията; 

• да прави доброволни парични вноски по сметката на 

организацията. 

 

    Чл.9. Всеки член на СГЕРБ е длъжен : 

• да споделя принципите и ценностите на СГЕРБ и ПП ГЕРБ 

като европейска народна партия; 

• да спазва Устава на ПП ГЕРБ, Решенията на Изпълнителната 

комисия, Правилника и Решенията на СГЕРБ и да работи за 

осъществяване на нейните цели и задачи; 



 5 

• да изпълнява решенията на висшестоящите органи; 

•   да участва в дейностите и избирателните кампании на ПП ГЕРБ; 

• да допринася с поведението си в обществото за укрепване на 

авторитета и престижа на СГЕРБ и ПП ГЕРБ. 

 

 

Чл.10. Членството в СГЕРБ се прекратява:  

 

(1) С писмено заявление за напускане, като прекратяването e в сила от 

момента на подаването на заявлението до Националния изпълнителен 

съвет.; 

 

(2) С изключване -  по предложение до Националния изпълнителен 

съвет от Областна организация и решение на Изпълнителната комисия 

на ПП ГЕРБ при: 

а) системно неизпълнение на задълженията,  визирани  в чл. 9 от 

настоящия Правилник; 

б) Поведение, което е несъвместимо с ценностите на ПП ГЕРБ и СГЕРБ 

или уронва престижа на партията. 

 

(3) При смърт. 

 

(4) Членството в СГЕРБ автоматично се прекратява в случаите на 

прекратяване на членство в ПП ГЕРБ, посочени в Устава на ПП ГЕРБ. 
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ІV. Национални органи на СГЕРБ 
 

Чл.11. Националните органи на СГЕРБ са: 

• Общо събрание (ОС); 

• Председател; 

• Национален изпълнителен съвет (НИС); 

• Национален координационен съвет (НКС). 

 

 Общо събрание 
 

 Чл.12.(1) Общото събрание е върховен орган на СГЕРБ. 

 

(2) ОС се свиква най-малко веднъж на 3 години по предложение на 

НИС и Решение на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ. 

 

Чл.13.(1) ОС се състои от членовете на НИС и НКС; пропорционално 

разпределените членове на СГЕРБ в съответните области на България, 

членовете на СГЕРБ в чужбина, както и тези, заемащи ръководни 

позиции в местната и централна държавна администрация. Като 

наблюдатели могат да присъстват членовете на ИК на ПП ГЕРБ и 

областните ръководители на ПП ГЕРБ. 

 

(2) В ОС участват по право: 

• Общинските клубни ръководители; 

• Областните клубни ръководители и Областните клубни 

секретари; 

• Народните представители и министрите, които са членове на ПП 

ГЕРБ; 

• Кметовете на общини и председателите на общински съвети, 

които са членове на ПП ГЕРБ; 

• Членовете на НИС. 

 

Чл.14. Общото събрание, след предварително съгласуване с ИК на ПП 

ГЕРБ, предлага за Утвърждаване от ИК на ПП ГЕРБ: 

1. изменения и допълване на Правилника за устройството и 

дейността на Организацията на старейшините СГЕРБ към ПП 

ГЕРБ; 

2. предложения за политиката и дейността на СГЕРБ; 

3. предложения за промени в своя състав, с явно гласуване,  и за 

кандидатури за Председател на СГЕРБ; 

4. предложения за избиране и освобождаване на членовете на НИС; 

3. контролира дейността на НИС и НКС; 

4. приема отчета на НИС; 
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(2)Общото събрание: 

 

1. Контролира дейността на НИС; 

2. Приема отчета на НИС; 

3. Прави предложение за прекратяване, сливане. 

 

Чл. 15 (1) ОС е законно, ако присъстват повече от половината от 

всички делегати – избрани и участващите по право по чл. 15, ал. 2. 

При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 час и се провежда с 

явилите се членове. 

 

(2) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство. 

 

(3) Решенията по чл. 16, т. 1 и т. 7, се вземат с 2/3 мнозинство. 

 

Председател 
 

Чл.16. ОС прави номинации за утвърждаване от Изпълнителната 

комисия на ПП ГЕРБ за Председател на СГЕРБ и членове на НИС за 

срок от 3 години, съгласно Устава на ПП ГЕРБ. 

 

Чл.17. Председателят на СГЕРБ: 

• представлява Организацията на старейшините към ПП ГЕРБ               

     (СГЕРБ), а при невъзможност упълномощава изрично за   

      същото един от членовете на НИС на СГЕРБ; 

• координира изпълнението на решенията на НИС и ръководи     

     оперативно неговата дейност в качеството му на Председател; 

• Председател е на Общото събрание и на НИС на СГЕРБ; 

• по право е член на НКС; 

• при наличие на необходимост, може да участва в заседанията   

     на ИК на ПП ГЕРБ без право на глас. 

 

 

Национален изпълнителен съвет 

 
Чл.18. (1) НИС е ръководният орган на организацията СГЕРБ в 

периода между Общите събрания, и се предлага от ОС за 

утвърждаване от Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, за срок от 3 

години. 

 

(2) Решенията на НИС и Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ са 

задължителни за всички органи и структури на СГЕРБ. 
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(3) НИС отчита дейността си, като представя отчет за цялостната 

дейност по време на мандата си. 

 

(4) НИС се състои от 7 члена, в т.ч. Председателят на СГЕРБ. 

 

(5) Областните клубни ръководители не могат да бъдат членове на 

НИС. 

 

(6) Членовете на НИС номинират от състава си Организационен 

секретар, Финансов секретар и Международен секретар и ги предлагат 

за утвърждаване от ИК на ПП ГЕРБ. 

 

(7) НИС се свиква на редовни заседания от Председателя, а в негово 

отсъствие – от Организационния секретар, или по Решение на 

Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, най-малко веднъж месечно. 

 

Чл.19. Националният изпълнителен съвет, след предварително 

съгласуване с ИК на ПП ГЕРБ: 

 

• осъществява ръководство и контрол върху легитимността, 

състава и дейността на структурите и органите на СГЕРБ в 

съответствие с Правилника и приетите от ОС решения; 

• изпълнява решенията на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ; 

• приема решения по текущи въпроси, свързани с дейността на 

СГЕРБ; 

• изготвя проект на бюджет на организацията и отчет на 

изпълнението; 

• осъществява международната дейност и координира връзките на 

СГЕРБ с други организации; 

• подпомага ПП ГЕРБ в провеждането на избори за всички органи 

на власт и подпомага Централния предизборен щаб; 

• предлага на ИК на ПП ГЕРБ кандидатури на ПП ГЕРБ за народни 

представители, общински съветници, кметове, евродепутати, 

президент и вице-президент; 

• подпомага изработването на стратегията на парламентарната 

дейност на ПП ГЕРБ; 

• Прави предложения до ИК на ПП ГЕРБ за утвърждава не на 

Областните клубни ръководители на СГЕРБ и Организационните 

им секретари, след номиниране от членовете на СГЕРБ от 

областта и утвърждаване от Областното ръководство на ПП 

ГЕРБ; 

• прави предложения до ИК на ПП ГЕРБ за освобождаване на 

Общинските и Областните клубни ръководители и 

Организационните им секретари при неспазване решенията на ОС 
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и НИС, несправяне с работата или по други причини, които по 

преценка на НИС са основание за освобождаване от длъжност и 

назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до 

избирането на нов ръководител; 

• прави предложения до ИК на ПП ГЕРБ за осъществяване на 

съвместна дейност с неправителствени и браншови организации, 

както и на взаимодействие с държавните органи на управление и 

тези на местната власт. 

 

 

Национален координационен съвет  
 

Чл.20. (1) Националният координационен съвет е координиращ 

орган на СГЕРБ. 

 

(2) НКС се състои от Областните клубни ръководители. 

 

(3) Председателят на СГЕРБ по право е член на НКС. 

 

(4) Членовете на НКС избират от състава си Председател, който 

ръководи заседанията на съвета в присъствието задължително на 

един представител на НИС. 

 

(5) Националният координационен съвет:  

• следи за спазването на Правилника и други нормативни 

документи на СГЕРБ; 

• контролира изпълнението на решенията на всички органи на 

СГЕРБ; 

• координира дейността  на всички Общински (районни) и 

Областни клубове на СГЕРБ; 

• след съгласуване с ИК на ПП ГЕРБ и НИС определя стратегията 

и дейността на СГЕРБ; 

• след съгласуване с ИК на ПП ГЕРБ и НИС обсъжда и приема 

решения с идейно политически характер, които не са от 

изключителната компетентност на Общото събрание; 

• по искане на 2/3 от състава си и с решение на ИК на ПП ГЕРБ 

може да отстранява членове на НИС. На мястото им се 

назначават от ИК на ПП ГЕРБ временни представители до 

избирането на титуляри от Общото събрание. 
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Чл.21. (1) Мандатът на член на ръководството се прекратява 

предсрочно при: 

а) оставка; 

б) нарушения на Правилника на СГЕРБ или поведение, което е 

несъвместимо с ценностите и целите на ПП ГЕРБ и СГЕРБ и уронва 

престижа на партията; 

в) смърт; 

г) при наличие на решение на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ. 

 

(2) В случаи на прекратен мандат НКС предлага на ИК на ПП ГЕРБ за 

утвърждаване на заместник до приключване на мандата. 

 

(3) При смяна на повече от 30% от НИС се свиква извънредно ОС за 

избор на ново ръководно тяло. 

 
 

V. Териториална организационна структура 
 

Чл.22.(1) Териториалната организационна структура на СГЕРБ се 

изгражда на принципа и в съответствие с административното деление 

на страната, като включва: 

а/ Областен председател; 

б/ Общински (районни) организации /клубове/; 

 

(2) Органи на Областните клубове са Областното клубно събрание, 

Областният клубен ръководител, Областните клубни организационни 

секретари и членовете на Управителния съвет. 

 

(3) Областният клубен ръководител представлява и координира всички 

общински клубове от областта. 

 

Чл.23.(1) Общинските (районните) и Областните клубове на СГЕРБ и 

техните органи са подчинени на съответните териториални 

организационни структури и съответстващите им органи на ПП ГЕРБ, 

на НИС на СГЕРБ и ИК на ПП ГЕРБ. 

 

(2) Съставът, функциите и правомощията на териториалните 

организационни структури на СГЕРБ и техните органи се определят в 

пълно съответствие с Устава на ПП ГЕРБ и Решенията на ИК на ПП 

ГЕРБ. 

 

Чл.24. (1) Областният координатор на СГЕРБ се номинира от членовете 

на СГЕРБ от областта и се утвърждава от областното ръководство на 

ПП ГЕРБ и Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ; 
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(2). Областният координатор: 

а) координира дейността на структурите и органите на СГЕРБ в 

областта; 

б) подготвя и реализира областни политически инициативи; 

подпомага ПП ГЕРБ в организирането и ръководенето на изборните 

кампании на територията на областта; 

в) упражнява други правомощия в рамките на този Правилник; 

г) подготвя годишен Доклад за дейността на СГЕРБ в съответната 

област. 

 

Чл.25. Областното ръководство: 

(1)формира и реализира политиката на СГЕРБ на територията на своята 

област, в съответствие с Програмата и Правилника на СГЕРБ и 

Решенията на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ; Неговите Решения 

са задължителни са структурите, органите и членовете на СГЕРБ от 

областта; 

 

(2) решава въпроси от областно и общинско значение и прави 

предложения до Областния председател на СГЕРБ 

 

(3) подготвя и реализира областни политически инициативи; 

подпомага ПП ГЕРБ в организирането и ръководенето на изборните 

кампании на територията на областта; 

 

чл.26. (1) Областното ръководство на СГЕРБ се номинира от областно 

събрание, одобрява се от Областното ръководство на ПП ГЕРБ и НИС 

на СГЕРБ и се утвърждава от ИК на ПП ГЕРБ. 

 

(2) Областното ръководство се състои от следните членове с право на 

глас – координатор, секретар и трима членове. 

 

(3) Мандатът на членовете на областното ръководство е три години. 

 

(4) Мандатът на член на Областното ръководство се прекратява при: 

а) оставка; 

б)гласуване на недоверие от Областната организация и Решение на ИК 

на ПП ГЕРБ; 

в/ смърт. 

 

5) Редовните заседания на Областното ръководство се провеждат не по-

малко от веднъж месечно 
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VI. Процедурни правила 
 

Чл.27. (1) Събранията и заседанията на органите на СГЕРБ са редовни, 

когато присъстват повече от половината от членовете. 

 

(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или 

заседанието няма необходимия кворум, се изчаква един час, след което 

събранието или заседанието се провежда на същото място и при същия 

дневен ред. 

 

(3) Всеки член на събрание, ръководен или колективен орган има право 

на един глас. 

 

(4) При избор на членове на колективни органи, за избрани се считат 

получилите най-много гласове. 

 

(5) При избор на ръководители на всички нива и на други еднолични 

органи, ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от 

действително подадените гласове, между двамата кандидати с най-

висок резултат се провежда балотаж. 

  

(6) Гласуването е явно, като в отделни случаи, с решение на 

съответното събрание, може да се премине към тайно гласуване.  
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VII.Допълнителни разпоредби 
 

Чл.28. Учредителното събрание на СГЕРБ може да приема всички 

решения, които са от компетентността на Общото събрание. 

 

Чл.29. При необходимост, ИК на ПП ГЕРБ може да извършва налагащи 

се промени в Правилника за устройството и дейността на СГЕРБ. 

 

Чл.30. Правилата на настоящия Правилник влизат в сила от датата на 

приемането му. 

 

Чл.31. Никоя разпоредба на този Правилник не може да противоречи на 

текстове от Устава и от други нормативни документи на ПП ГЕРБ. При 

колизия на норма от този Правилник и норма от нормативни актове на 

ПП ГЕРБ, винаги се прилага нормата на ПП ГЕРБ. 

 

 

 

Настоящият Правилник е обсъден, гласуван и приет единодушно на 

Учредителното събрание на СГЕРБ, проведено на 18 май 2008 г. 

 

 

 

 

 

Председател на Учредителното 

събрание:       ......................................... 

 

 

Секретар:      ........................................ 

 


