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Червените от областта настояват
за конгрес
Социалистите в областта искат
смяната на Станишев
Фен клуб “Етър64” връчи
първите си членски карти и
фланелки
БСП Велико Търново иска
промяна в националното
ръководство на партията

854 от членовете на БСП в област Велико Търново вече имат
електронни членски карти. Процедурата по заменянето на
старите партийни книжки с модерни електронни чипове
върви и в момента в десетте общински организации.
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Въвеждането на нови електронни членски карти за целия
партиен актив е част от мерките за актуализирането на
базата данни на БСП. Всеки член на партията попълва личен
кадрови формуляр, който съдържа информация за
професията, образованието и социалното му положение.
Документът съдържа и информация към коя основна
партийна организация принадлежи партийният член, както и
координати за връзка с него.
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Електробус вози пътници
пробно във В. Търново, Г.
Оряховица и Лясковец

310

Гърците – път без изход и
без магазини
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Парк “Света гора” –
зеленото сърце на Велико
Търново започва да тупти
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Трима великотърновци са
сред найуспешните
управители на БНБ

233

Симеон, Аврам и Стефан от
“Мастър шеф” пред “Янтра
ДНЕС”: Българинът
започва да си пречупва
кулинарната култура и

Върху електронната карта има вграден чип, изписани са
трите имена на социалиста, годината на приемането му в
БСП, снимка на притежателя на картата и нейния уникален номер.
Информацията в картата е криптирана на микропроцесорния чип върху нея и защитена с 128
битов ключ срещу четене от неупълномощени лица, запис и презапис на данните.
След поставянето на картата в специално четящозаписващо устройство за чип карти и
прочитането й със специализирания софтуер, сертифициран от Българската социалистическа
партия, ще бъде възможно картата да се използва за електронна форма за участие в дейността
на партията. Примерът е взаимстван от Германската социалдемократическа партия, където
електронните карти се използват при вътрешнопартийни дискусии, партийни референдуми и за
връзка между членовете.

Вкусно

Подмяната на старите партийни книжки с електронни карти става безплатно. Целият процес
трябва да приключи до юни 2015г., но от Областният партиен съвет на БСП във Велико
Търново си поставят целта да предоставят всички нови карти до края на март, преди
предстоящия конгрес на партията.
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