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ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО 
КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БОСП 

 
Чл. 1. Настоящият правилник определя организацията и реда за изготвяне и приемане 
на становища на БОСП по законопроекти и проекти за подзаконови нормативни актове, 
свързани с дейността на Сдружението. 
Чл. 2. Комисията по законодателството се създава като постоянно действащ помощен 
орган на Сдружението по чл. 20, ал.4 от Устава на БОСП. Дейността на комисията се 
подпомага от секретаря на Сдружението. 
Чл. 3. Комисията се състои от членове на Сдружението, които заявят желание за 
участие в работата й. 
Чл. 4. Управителният съвет избира председател, който организира работата на 
комисията. 
Чл. 5. Председателят на комисията: 

1) Подготвя периодични кратки съобщения до членовете на Сдружението относно 
проекти за нормативни актове, касаещи дейността, целите и задачите на БОСП; 

2) Организира публикуването на съобщенията и на проектите за нормативни 
актове на официалната страница на Сдружението. 

3) Изпраща покани по електронната поща на членовете на комисията, които могат 
да предоставят становище по проекта за нормативен акт в зависимост от 
предметната област, в която са експерти; 

4) Свиква заседания на комисията по законодателството за обсъждане на 
становището на Сдружението и представя проекта за становище за разглеждане 
и приемане от Управителния съвет на Сдружението. 

Чл. 6. В зависимост от предмета на правно регулиране в проектите за нормативни 
актове, организационните дейности по чл. 5 могат да се изпълняват от друг член на 
комисията.  
Чл. 7. За подготовката на становище от името на БОСП могат да се сформират работни 
групи от членове на Комисията. В работата на работните групи могат да се привличат и 
други членове на Сдружението. 
Чл. 8. Проектите за становище се приемат от Управителния съвет на Сдружението и се 
подписват от председателя на Управителния съвет на Сдружението. При постъпване на 
противоречиви или взаимно изключващи се предложения и/ или становища по 
конкретни текстове от проектите за нормативни актове, проектът за становище се 
приема от Управителния съвет на сдружението с квалифицирано мнозинство в 
присъствието на членовете на Сдружението, дали становища по съответния проект за 
нормативен акт. В случай че проектът за становище не бъде приет от Управителния 
съвет, становищата на отделните членове на комисията по законодателството се 
публикуват на вътрешния сайт на Сдружението. 
Чл. 9. БОСП може да участва чрез членове на комисията по законодателството в 
работни групи за изготвяне на съвместни становища с други сдружения и браншови 
организации. 
Чл. 10. БОСП може да се присъединява към публично изявени позиции или становища 
на други сдружения и браншови организации по отделни проекти за нормативни актове 
само въз основа на решение на Управителния съвет. 
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