УСТАВ
на
партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Партия Български социалдемократи е политическа организация, която си поставя
за цел изграждането и развитието на свободно гражданско общество с
парламентарна демокрация и социално пазарно стопанство, основано на
принципите
за
свобода,
справедливост
и
солидарност.
Партия Български социалдемократи е защ итник на националните интереси и
достойнство
на
Република
България
и
българските
граждани.
Партия
Български
социалдемократи
е
приемник
и
продължител
на
социалдемократическите ценности, изповядвани от Янко Сакъзов, Коста Лулчев,
Кръстьо Пастухов, д-р Атанас М осков и д-р Петър Дертлиев на основаната на 2
август 1891 година под връх Бузлуджа партия на българските социалдемократи.
Политическите цели на партия Български социалдемократи се осъществяват с
демократични средства, Партия Български социалдемократи е член на
Социалистическия интернационал (СИ) от 1893 г. и на Партията на европейските
социалдемократи /ПЕС/ от 2004 г. и споделя техните идеи и програмни цели. Тя
провежда своята политика на основата на програмни документи, съобразени с
потребностите на обществото и с нейните разбирания за социален хуманизъм.
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РАЗДЕЛ ПЪРВИ
Н АИ М ЕН О ВАН ИЕ И СИМ ВОЛИ НА ПАРТИЯТА
Чл. 1. /1/ Наименованието на партията е партия Български социалдемократи.
I ll Символът на партия Български социалдемократи е разцъфнала роза с два
листа в дясната ръка, в кръг от 14 звезди.
/3/ Знамето на партията е с небесносин цвят. От едната страна е изобразен
символът на партията, а под него е изписано партия БЪЛГАРСКИ
СОЦИАЛДЕМ ОКРАТИ, от другата страна отгоре са изписани трите принципа:
Свобода, Справедливост, Солидарност.
/4/
Втори
август
се
чества
като
партиен
празник.
151 Езикът, на който се провеждат публичните прояви, отправят се обръщ енията
и се съставят документите на партията е българският език.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
СЕДАЛИЩ Е И АДРЕС НА УП РАВЛЕНИЕ
Чл. 2. Партия Български социалдемократи е юридическо лице със седалище в
гр.София и адрес на управление: район “Средец”, ул. “А ксаков” № 31.
РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА П ОСТИ ГАН ЕТО ИМ.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Чл. 3. /1/
Партия Български социалдемократи има за цел участие в
управлението на страната за защ ита правата, достойнството и социалните интереси
на хората чрез:
а) утвърждаване на социалдемокрацията като принцип на управление;
б) разпространяване на демократичните идеи в обществото;
в) недопускане на каквито и да било форми на диктатура и дискриминация;
г) утвърждаване равнопоставеността на жените във всички прояви на обществения
живот;
д) създаване на система за специални грижи за децата и младото поколение;
е) защ ита на националните интереси и издигане международния престиж на
Република България.
/2 / Партия Български социалдемократи осъществява своите цели като:
а) участва в политическия живот и управлението на страната на всички нива;
б) провежда политика на утвърждаване на социалдемократическите ценности;
в) съдейства за интегрирането на България в структурите на Европейския съюз;
г) публично обсъжда и внася предложения и проекти за усъвърш енстване на
законодателството;
д) провежда културно-просветна и благотворителна дейност;
е) осъществява издателска дейност;
ж) сътрудничи с международни организации за защ ита и гарантиране на човешките
права, за укрепване на сигурността в света.
, оШ ^Ц/»

/3/ П артийният живот в партия “Български социалдемократи” се основава върху:
а) публичност и демократичност;
б) изборност и мандатност за всички партийни длъжности;
в) заменяемост на изборните органи по реда на избирането им;
г) отчетност на всички изборни органи и контрол върху дейността им;
д) равнопоставеност на членовете, организациите и изборните органи на партията;
е) осигуряване участието на не по-малко от 30% жени във всички изборни органи
на партията.
Чл. 4. Отношенията между членовете на партията се основават върху:
1/ взаимно уважение и зачитане достойнството на личността;
2/ равнопоставеност в правата и задълженията на партийните членове;
3/ пълна свобода на дискусиите в партията, в т.ч. право на малцинството да
отстоява мнението си, но без да се допуска организиране на фракции или други
подобни паралелни структури.
РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
О РГАНИ НА П АРТИ Я БЪЛГАРСКИ СО Ц ИАЛДЕМ О КРАТИ
РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл. 5. /1/ Общ опартийните органи са: Конгрес, Национална конференция,
Национален комитет, Изпълнително бюро, Централна контролно-ревизионна
комисия;
/2/ В общ опартийните органи на партия Български социалдемократи могат
да бъдат избирани само нейни членове, които редовно са отчели членския си внос
и за които са спазени изискванията на чл.32, чл.ЗЗ и чл.34 от Устава на партия
Български социалдемократи.
РАЗДЕЛ ПЕТИ
П РАВИЛА ОТНОСНО П РЕДСТАВИ ТЕЛСТВО ТО
НА ПАРТИЯТА
Чл. 6. /1/ Партия Български социалдемократи се представлява: от президента - в
международните отношения; от председателя —в Република България и чужбина.
пШ
з

/2/ В случай на трайна невъзможност да изпълнява правомощията си поради
тежко заболяване или смърт, председателят на партията в страната се замества от
генералния секретар, а президентът и председателят се заместват взаимно в
международните отношения.
/3/ В случай на трайна невъзможност на председателя на партията и генералния
секретар по чл.6, ал.2, най-възрастният член на Националния комитет свиква
извънредно заседание на Националния комитет на партия Български
социалдемократи с дневен ред: 1.Свикване на извънреден конгрес и 2. Определяне
на временно представляващ партия Български социалдемократи и негов заместник,
до провеждането на извънредния Конгрес на партия Български социалдемократи.
РАЗДЕЛ Ш ЕСТИ
РЕД ЗА СВИКВАНЕ, ИЗБИРАНЕ И О СВО БО Ж ДАВАН Е НА
РЪКОВОДНИТЕ И КОНТРО ЛНИ ТЕ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ
П РАВОМ ОЩ ИЯ
КОНГРЕС НА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СО Ц ИАЛДЕМ О КРАТИ
Чл.
7.
/1/
Конгресът
е
върховен
орган
на
партия
Български
социалдемократи.Редовните конгреси се свикват веднъж на четири години само с
решение на Националния комитет (НК) или на Национална конференция(НКф).
/2/ Предложение за свикване на извънреден конгрес могат да правят 1/3 от
МО, или 1/3 от членовете на Националния комитет(НК). Решение дали да бъде
свикан извънреден конгрес се взима само от Националния комитет(НК) или
Националната конференция(НКф).
Чл. 8. /1/ Националният комитет (НК) или Националната конференция(НКф)
свикват Конгреса чрез покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото
на провеждане и по чия инициатива се свиква Конгреса.
/2/ Поканата се обнародва в Държавен вестник не по-късно от 1 месец преди
определената дата и се поставя на видно място в сградата, където е седалището на
партия Български социалдемократи, не по-късно от 1 месец преди определената
дата.
Чл. 9. /1/ В работата на Конгреса с право на глас участват редовно избраните
делегати от местните организации и по право членовете на НК и на ЦКРК, както и
народните представители от партия Български социалдемократи, ако не са
делегати.
/2/ Право на делегати имат редовно отчетените местни организации. Членовете,
невключени в листата на делегатите, могат да бъдат наблюдатели или гости;
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/3/ Предложенията по обявения дневен ред, списъците на делегатите и
проектолистите за избор на ръководните и контролните органи, както и за
председател на партията и председател на ЦКРК, се представят от местните
организации в едномесечен срок , считано от датата на публикуването в Държавен
вестник на обявата за свикване на конгреса. За извънреден конгрес срокът е 2
седмици. Окончателната проектолиста се изготвя от нарочна комисия, избрана от
НК, с отчитане на всички представени кандидатури.
/4/ Броят на предложените кандидати от местните организации за членове на НК и
ЦКРК не може да превиш ава броя на делегатите им на конгреса.
Чл. 10. Конгресът:
1/ обсъжда и приема отчет за дейността на НК и на ЦКРК на партия Български
социалдемократи;
2/ приема само предложенията, направени по реда на чл.9 ал.З от Устава на партия
Български социалдемократи за промени в програмата и устава на партията, както и
статута на печатния орган на партията. М нозинството за приемане на промените
трябва да е 2/3 от регистрираните делегати на конгреса;
3/ определя основните насоки в дейността на партията в следващия между
конгресен период;
4/ утвърждава партийния бюджет;
5/ избира председател на партия Български социалдемократи и председател на
ЦКРК, членове на Националния комитет и членове на ЦКРК.
6/ разглежда и решава жалби против решенията на ЦКРК, НК и
бюро.

Изпълнително

7/ решава въпросите за вливане на други партии и политически организации в
партия Български социалдемократи.
Чл. 11. /1/ Конгресът гласува персонално за председател на партията и с обща
листа за 40 членове на Националния комитет. За избрани в НК се считат
кандидатите, получили най-много гласове. Следващите по реда на подреждането
остават подгласни (резервни членове).
/2/ За председател се счита избран кандидатът, получил 50% плюс един глас на
първия тур. Ако никой от кандидатите не е получил необходимите гласове,
първите двама, получили най-много гласове, участват във втори тур (балотаж). За
спечелил се счита получилият най-много гласове на втория тур.
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/3/ По реда на предходните ал. 1 и 2 Конгресът избира и председател на ЦКРК и с
обща листа двама редовни члена и подгласни(резервни) членове на ЦКРК.
Членовете на ЦКРК на първото си заседание, което следва да се проведе не покъсно от три месеца след Конгреса, избират от състава си заместник-председател и
секретар.
/4/ При едновременен избор на кандидати за членове на НК и ЦКРК, включването в
съответния партиен орган е право на избрания.
Чл. 12. /1/ Легитимността на конгреса или резултатите от изборите могат да бъдат
оспорвани пред ЦКРК в 30-дневен срок от закриването му.
/2/ При оспорване легитимността на конгреса или на резултатите от изборите,
ЦКРК извърш ва проверка и се произнася с решение в тримесечен срок от
оспорването.
/3/ До произнасянето на ЦКРК действат избраните на конгреса ръководни органи.
/4/ При несъгласие с решението на ЦКРК легитимността на конгреса и избора на
ръководните органи могат да се обжалват пред съда.
Н АЦИОНАЛНА КОНФ ЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ
СОЦ ИАЛДЕМ О КРАТИ
Чл. 13. /1/ В периода между редовните конгреси се свиква Национална
конференция(НКф), в която участват членовете на НК, ЦКРК, ПГ на партията,
председателите на местните организации и областните /градски/ комитети.
/2/ Националната конференция(НКф) се свиква от председателя на партията, като
решението се съобщ ава на всички областни председатели по e-mail или по
телефона и чрез съобщение, което се поставя на таблото в централата на партията
най-малко 10 дни преди датата на заседанието. Областните председатели са
длъжни незабавно, в срок от 24 часа, да уведомят председателите на местните
организации, а те —членовете на Националния комитет(НК) от своите организации.
Срокът за извънредно заседание е 3 дни.
Чл. 14. /1/ Националната конференция реш ава всички въпроси от
компетенцията на Конгреса с изключение на изменението на Устава, избор на
председател на партия Български социалдемократи и Програмата на партията.
/2/ Националната конференция(НКф) има и всички компетенции на Националния
комитет(НК).
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/3/ Националната конференция(НКф), по утвърдено от Изпълнителното бюро
предложение на председателя на партията, може да подменя състава на НК на
партия Български социалдемократи с избрани от Конгреса резервни членове.
/4/ Националната конференция(НКф) по предложение на председателя на партия
Български социалдемократи избира нови резервни членове на НК и ЦКРК, когато
предишния състав на резервните членове се е изчерпал, поради попълване на НК
и/или ЦКРК по реда на чл.14, ал.З от Устава на партия Български
социалдемократи.
/5/ Националната конференция(НКф) приема
партията и решенията за политически коалиции.

предизборните

платформи

на

/6/ В случай на трайна невъзможност на председателя на ЦКРК да изпълнява
функциите си, Националната конференция(НКф) по предложение на председателя
на партия Български социалдемократи, съгласувано с Изпълнителното бюро,
избира:
а) временно изпълняващ длъжността председател на ЦКРК на партия Български
социалдемократи до следващия Конгрес
б) нови членове на ЦКРК, когато списъка с редовните и подгласните членове на
ЦКРК се е изчерпал от тези избрани на Конгреса.
НАЦИОНАЛЕН КОМ ИТЕТ И И ЗП Ъ ЛНИ ТЕЛН О БЮ РО
Чл. 15. /1/ Националният комитет /НК/ е ръководен орган на партията в периодите
между конгресите и националните конференции. Президентът и председателят на
партия Български социалдемократи са членове на Националния комитет.
Председателят на партията е председател и на Националния комитет.
/2/ Членове на НК по право са освен избраните 41 членове и представляващите на
СДКЖ, СДМС и Клуба на ветераните.
/3/ Председателите на другите организации, за които е взето решение по чл. 30 /1/
от настоящия Устав, са членове на НК по право, но не участват при формиране на
кворума на заседанията.
/4/ В случай, че член по право бъде и избран за член на НК, мястото му в листата на
избраните се заема от следващия такъв.
/5/ Участвуващи в правителството на друга партия или коалиция без санкцията на
Националната Конференция не могат да бъдат членове на ръководни и контролни
органи в партията.
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/6/ Новоизбраният председател на партия Български социалдемократи свиква
новоизбрания Национален комитет до 15 дни от провеждането на Конгреса, но не
по-рано от 1(един) час след приклю чването му, като за целта всеки член на НК се
подписва, че е уведомен за часащатата, мястото на провеждане и дневния ред.
I l l Следващото заседание на НК се свиква от председателя на партията, като
членовете на НК се уведомяват по телефона за датата, часа и мястото на
провеждане на заседанието и чрез съобщение, което се поставя на таблото в
централата на партията най-малко 10 дни преди заседанието. Срокът за извънредно
заседание е до 3 дни.
/8/ Член на НК на партията, който отсъства безпричинно два пъти от заседанията
на НК, се отстранява служебно и се замества от следващия в списъка на
подгласниците.
/91 Член на НК на партията, който отсъства поради трайна невъзможност в рамките
на една година от заседанията на НК, се замества от следващия в списъка на
подгласниците, до момента на завръщането му.
/10/ Член на НК на партията, който не си е плащал членския внос в продължание на
повече от 6(шест) месеца се самоизключва от НК на партия Български
социалдемократи, като се замества от един от подгласниците на НК по
предложение на председателя на партия Български социалдемократи.
Чл. 16. / 1 / Националният комитет:
1/ избира от състава си в тримесечен срок от провеждане на конгреса, по
предложение на председателя на партия Български социалдемократи, президент на
партията.
2/ избира по предложение на председателя на партия Български социалдемократи
от 3 до 20 члена на Изпълнителното бюро.
3/ избира по предложение на председателя на партия Български социалдемократи
заместник-председатели на партия Български социалдемократи от състава на
Изпълнителното бюро.
4/ избира по предложение на председателя на партия Български социалдемократи
генерален секретар от състава на Изпълнителното бюро” със следните функции:
а) организационни въпроси и дейност.
б) финансово-икономически въпроси и дейност.
в) коалиционна политика и партньори.

5/ избира по предложение
Председателския съвет.

на

председателя

на

партията

ръководител

на

6/ приема годишния финансов отчет и годишния бюджет на партията.
7/ НК въз основа на реш енията на конгреса и на националната
пределя политиката на партията.

конференция

8/ по мотивиран доклад на ИБ и/или на ЦКРК може да разпуска местни
организации, когато грубо нарушават Устава и Програмата на партията, решенията
на Конгреса и Националната конференция и НК, както и собствените си решения.
Решението за разпускане се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на
заседанието на НК.
91 отменя решения на местни, общински или областни организации, когато те
противоречат на Устава или програмата на партията, на реш ения на Конгреса, на
Националната конференция или на Националния комитет.
10/ утвърждава кандидатурите за народни представители и на министрите, които
могат да участват в управлението на страната от името на партията или по нейно
предложение.
11/ избира председателите на комисии. Те могат да бъдат и симпатизанти.
12/ взема решение за участие във всички видове избори и референдуми в
Република България и Европейския съюз.
13/ взема решение за издигането и подреждането на кандидатите в кандидатската
листа за общински съветници и за издигането на кандидатите за кметове на
общини и кметства.
14/ утвърждава протоколите на местните, общинските и областни организации на
партия Български социалдемократи за участие във всички видове избори и
референдуми в Република България и Европейския съюз.
15/ приема и утвърждава извършването на всички необходими действия и
изготвяне на съответните документи, изисквани от действащ ото изборното
законодателство на Република България и Европейския съюз или от настъпили в
него промени, във връзка с участието на партия Български социалдемократи на
всички видове избори и референдуми в Република България и Европейския съюз.
/2/ За работата си Националният комитет приема правилник.
Чл. 17. Президентът на партия Български социалдемократи:

/1/ представлява партията в международните отнош ения в съответствие с
реш енията на Конгреса, Националната конференция, НК и Изпълнителното бюро.
/2/ информира Конгреса, Националната конференция, Националния комитет и
Изпълнителното бюро по въпроси в кръга на своята компетентност.
/3/ награждава за особени и извънредни заслуги с почетен знак на партията по
предложение на Конгреса, Националната конференция, Националния комитет и
Изпълнителното бюро. Удостоеният със звание си запазва всички права и
задължения на редови член на партия Български социалдемократи.
/4/ към президента се изгражда Партиен съвет, включващ председателя, генералния
секретар и представляващ ите на СДКЖ, СДМС, Председателския съвет,
Експертния съвет, Клуба на ветераните и общ ествените организации по чл. 30 /1/ и
до 8 члена, предложени от президента.
Чл. 18. Председателят:
/1/ представлява партията в Република България и в чужбина.
/2/ определя ресора на избраните заместник-председатели.
/3/ свиква и ръководи заседанията на Политическия съвет, Изпълнителното бюро,
НК или Националната конференция.
/4/ председателства заседанията на всички ръководни и служебни органи, на които
присъства, с изключение на Партийния съвет.
/5/ свиква и ръководи заседанията на Консултативен съвет, включващ членовете на
Изпълнителното бюро, членовете на ЦКРК, членовете на Националния комитет,
Изпълнителния директор на Фондация „Д-р Петър Дертлиев“, Управителния съвет
на Социалдемократическия младежки съюз СДМС „Д-р Петър Д ертлиев“,
съпредседателите на ветераните Български социалдемократи и други членове на
партия Български социалдемократи по негова преценка.
/6/ отговаря за цялостната дейност на партията и я отчита пред Конгреса.
Чл.19 Заместник-председателите подпомагат председателя при осъществяване
на неговата дейност и го заместват в случаите, когато са изрично писмено
упълномощени от него по конкретен повод.
Чл. 20. Генералният секретар координира дейността на местните, общ инските и
областните организации и изпълнява други, възложени му от председателя на
партията и от този Устав, функции.
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Чл. 21. /1/ Изпълнителното бюро /ИБ/ е ръководен орган на партията между
заседанията на НК. Изпълнителното бюро е в състав от 4 до 21 души, от които
председателят на партия Български социалдемократи е по право, а останалите от 3
до 20 членове на ИБ се избират от НК. Изпълнителното бюро има следните
правомощия:
1. Изгражда служебните органи на партията, в това число:
а) Централния избирателен клуб на партия Български социалдемократи;
б) Политически съвет, включващ членовете на Изпълнителното бюро, областните
председатели, представляващ ите СДМС, СДКЖ, Клуба на ветераните и
организациите по чл. 30 /1/ от Устава.
в) Клуб на експертите, включващ специалисти
симпатизанти, консултиращи в определени области;

- членове

на

партията

и

г)
комисии
по
отделни
ресори
или
проблеми;
д) председателите на комисии образуват Председателски съвет. В състава на този
съвет може да се включват и симпатизанти на партията;
2. Утвърждава статута и правилниците за дейността на комисиите,
Председателския съвет и Клуба на експертите по доклад на Генералния секретар.
3. Изпълнява бюджета на партията;
4. Организира политически акции и предизборни кампании;
5. Организира издателската дейност на партията на национално равнище;
ф

6. Взима решение за свикване на Национална конференция и заседания на НК, като
определя дневния ред;
7. Действа в съгласие с решенията на общопартийните органи;
8. Води ежедневната политическа и организационни работа;
9. Подпомага и координира работата на МО, ОбщО и ОблО;
10. Подготвя проекти и съгласува предложения за документи, подлежащ и на
приемане и утвърждаване от общопартийните органи;
11. Взема решения по всички текущи въпроси от своята компетентност.
12. За работата си Изпълнителното бюро приема Правилник.
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13.При необходимост Изпълнителното бюро провежда разш ирени заседания.
/2/ Изпълнителното бюро на партията заседава ежеседмично в предварително
определен от председателя ден и час. В случай, че се налага промяна, членовете на
Изпълнителното бюро се уведомяват предварително по телефона.
Чл. 22. Членовете на Изпълнителното бюро подпомагат председателя на партията и
осъществяват възложените им от него дейности.
КО НТРО Л Н О -РЕВИ ЗИ О Н Н И ОРГАНИ
Чл. 23. Всяка Обш.О и МО си избира Контролно-ревизионна комисия (КРК) в
състав от 3 члена, която е подотчетна на нея.
Чл. 24. КРК извършват следните дейности:
1/ следят за спазване на Устава, Програмата и реш енията на Конгреса,
Националната Конференция, НК и общото събрание на организацията;
2/ наблюдават проявите на партийните представители в органите на местно
самоуправление и местната администрация и при нужда сигнализират пред 0 6 .0 и
МО, а при липса на реакция от тяхна страна - пред ЦКРК;
3/ правят финансова ревизия на Об.К и М К поне един път годишно;
4/ водят книга за протоколните решения и за кореспонденцията си;
5/ докладват за установени нарушения пред ЦКРК.
Чл. 25. Решенията на КРК се обжалват със жалба до ЦКРК в срок от 14 дни от
вземането им. Ж албите до КРК се разглеждат в срок до един месец от датата на
постъпването им, а в ЦКРК - три месеца от датата на постъпването им .
Чл. 26. /1/ ЦКРК е в състав от трима души, избрани от Конгреса: председател и
двама членове;
/2/ ЦКРК се свиква от председателя или по писмено предложение на 1/3 от
членовете й. Свикването става с уведомяване по телефона и чрез обява, която се
поставя на таблото в централата на партията най-малко 7 дни преди заседанието.
Срокът за извънредно заседание е 3 дни.
/3/ В заседанията на ЦКРК с право на съвещателен глас участвуват и избраните
резервни членове. При отсъствие на член на ЦКРК същият се замества
автоматично от съответната резерва.
•01

Чл. 27. ЦКРК:
1/ контролира изпълнението на Устава и програмните документи на партията от
партийните членове, организации и общ опартийните органи;
2/ взема решение по дейността на НК за изтеклия период;
3/ при необходимост подготвя мотивиран доклад до НК за разпускане на местни
организации;
4/ прави предложения пред Конгреса или националната конференция за отмяна на
противоуставни решения на Изпълнителното бюро или НК;
5/ ЦКРК веднъж в годината извърш ва ревизия на финансовата дейност на НК и
неговите органи;
6/ годиш ните разходи на ЦКРК са перо от бюджета на партията.
Чл. 28. Председателят на ЦКРК участва в заседанията на всички органи на
партията с право на съвещателен глас. В негово отсъствие го замества друг,
посочен от него член на ЦКРК.
Чл. 29. Решенията на ЦКРК влизат в действие с приемането им. Те могат да
бъдат обжалвани пред Конгреса или Националната конференция.

РАЗДЕЛ СЕДМ И
ЧЛ ЕН СТВО В П АРТИЯ БЪЛГАРСКИ СО Ц ИАЛДЕМ О КРАТИ

РЕД ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕН СТВО ТО
Чл. 30. /1/ В партия Български социалдемократи може да членува всеки пълнолетен
дееспособен български гражданин с избирателни права, който приема Програмата
и Устава на партията и не членува в друга партия или политическа организация
освен
в
Социалдемократическото
младежко
сдружение
(СДМС),
Социалдемократическа Конфедерация на жените (СДКЖ ) и други обществени
организации, които споделят принципите на партията и за които Конгресът или
Националната конференция са взели решение с мнозинство от 2/3.
/2/ Членуването става в местна организация по преценка на лицето.

•OlHU

Чл. 31. /1/ Новоприетият в партия Български социалдемократи попълва личен
картон, като декларира, че приема Устава и програмата на партията.
/2/ Приемането става на общото събрание на местната организация или секция.
Приетият за член получава членска книжка и внася определен членски внос.
/3/ При отказ на членство кандидатът може да отнесе въпроса до ЦКРК, чието
решение е окончателно.
Чл. 32. Членството в партия Български социалдемократи се прекратява:
/1/ по собствено желание;
/2/ по решение на местната организация или Националния комитет: временно - с
отстраняване или безсрочно - със заличаване или изключване.
/3/ при неплащане на членски внос повече от 6(ш ест) месеца.
/4/ при участие на избори във формат, различен от приетия с решение на
Общинските организации и/или Градската организация и/илиНационален комитет
и/или
Национална конференция и/или Конгрес
на партия Български
социалдемократи.
Чл. 33. /1/ Членовете, които с действията си са накърнили авторитета на партия
Български социалдемократи или са увредили нейните интереси, се наказват с
обръщ ане на внимание, отстраняване или изключване.

ф

/2/ Всеки член на партията може писмено да сезира местната организация за
провиненията на неин член, като направи предложение за налагане на наказание.
Предложение за наказание могат да правят и местният комитет, Изпълнителното
бюро, Националният комитет и Националната конференция въз основа на
мотивирано решение. М естната организация или НК са задължени да разгледат
случая и да вземат решение в тримесечен срок.
/3/ При невземане на решение от организацията КРК е длъж на да упражни
правомощ ията си по Устава. Решението на КРК или отказът й да вземе решение се
обжалва пред ЦКРК.
/4/ Обръщането на внимание и временното отстраняване се приемат на общо
събрание на местната структура в присъствието на лицето.
,ОЦЦ
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/5/ Изключването е крайна мярка и се прилага само при най-тежки провинения.
Лицето се поканва на общо събрание на местната структура, която разглежда
случая или на заседание на Националния комитет. При неявяване разглеждането се
отлага за следващото събрание, което може да вземе решение и в отсъствието на
лицето. Изклю чването се гласува с 2/3 мнозинство от регистрираните членове на
общото събрание на организацията или НК.
/6/ Заличаването на отделни членове на партията от списъка на партийните членове
става при изключване, неплащ ане на членски внос за повече от ш ест месеца,
неучастие в живота на организацията без уважителни причини повече от 6 месеца,
както и при наличие на забрана за членуване в политическа партия по силата на
специални закони.
I l l Когато местна организация не е отчела съгласно чл.59, ал.2 от настоящ ия Устав
30% отчисления от членския си внос към НК за повече от ш ест месеца, се
заличават всички нейни членове.
/8/ М естната организация не може да отстранява или изключва лица, избрани от
Конгреса в органи на партията, без съгласието на съответния орган.
Чл. 34. /1/ При прекратяване, отстраняване, заличаване или изклю чване от МО
въпросът може да се отнесе до КРК, а при отрицателно решение - пред ЦКРК.
/2/ При изключване от НК решението подлежи на обжалване пред ЦКРК.
/3/ Член, изключен от партията, не може да бъде приеман отново за срок от една
година. Възстановяването на членството става от местната организация, която го е
изключила или след като се вземе нейното писмено становище.
РАЗДЕЛ ОСМИ
ПРАВА И ЗАДЪ Л Ж ЕН И Я НА ЧЛ ЕН О ВЕТЕ НА П АРТИЯТА
Чл. 35. Всеки член на партия Български социалдемократи има право:
/1/ да участва в разработването и осъществяването на политиката на партията;
/2/ да избира и да бъде избиран в нейните органи. Не могат да бъдат избирани в
ръководните и контролни органи членове с влязла в сила присъда - до
реабилитацията, както и такива, за които в специални закони е предвидена забрана
за заемане на ръководни длъжности в политическа партия - до отпадане на
основанието.

/3/ Не могат да избират и да бъдат избирани членове на партията, неплатили
членския си внос или членове на местна организация, неотчела 30% отчисления
от членския си внос към НК за повече от ш ест месеца, съгласно чл.59, ал.2 от
настоящия Устав.
/4/ да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките й органи и да
получава съответна информация и подкрепа;
/5/ на защита от страна на партията, ако е преследван по политически причини;
/6/ да обжалва решенията на местната организация пред Контролно-ревизионната
комисия (КРК), а нейните решения пред Централната контролно-ревизионна
комисия (ЦКРК).
Чл. 36. Всеки член на партия Български социалдемократи е длъжен:
/1/ да спазва Устава и Програмата й;
/2/ да участва в дейността на партията според възможностите си;
/3/ със своето поведение да допринася за общ ествена подкрепа на политиката на
партията и за утвърждаване на нейния авторитет;
/4/ да не участва в прояви, насочени против единството на партията и нейното
влияние в обществото;
/5/ да заплаща редовно определения членски внос.
СИМ ПАТИЗАНТИ
Чл. 37. Симпатизант на партия Български социалдемократи може да бъде всеки
български
гражданин,
който
има
избирателни
права
и
споделя
социалдемократическите идеи и ценности и не членува в политическа партия.
Чл. 38. Към всяка местна организация на партията се води отделна книга, в
която симпатизантите се записват и отписват саморъчно. За тях не възникват
членствени правоотношения.
Чл. 39. Симпатизантите имат правата по чл.
Те могат да изразяват мнение и да гласуват при
са поканени да присъстват, с изключение на
органи и за излъчване на партийни кандидатури

35 ал. 1, 4 и 5 от настоящия Устав.
дебати в М О на партията, на които
гласуване за избор на ръководни
за различни избори.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ СТРУКТУРИ
И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ
Чл. 40. /1/ Организационната структура на партията е изградена от:
а) М естни организации и секции към тях;
б) Общински организации;
в) Областни организации;
/2/ Регистрацията на структурите се извърш ва от председателя на партията, който
периодично докладва за това на Изпълнителното бюро.
Чл. 41. Заседанията на всички структури и органи са редовни, ако са регистрирани
повече от половината от членовете или делегатите, имащи право на глас.
Решенията, освен когато е предвидено друго, се вземат с обикновено мнозинство
/50% + 1 гласа “за”/ от регистрираните при започване на заседанието. Гласуването
е явно, освен ако с мнозинство от 2/3 не се реши друго.
/2/ При явно гласуване се броят последователно гласовете „против”, „въздържал
се” и „за”.
Чл. 42. /1/ - М андатът на всички ръководни и контролни органи съвпада с
междуконгресния.
/2/ Отчетно-изборните събрания във всички структури на партията се провеждат
до три месеца след конгреса.
/3/ Всеки избран може да бъде отстранен предсрочно само по реда и процедурата,
по който е избран.
Чл. 43. Представители на местни организации, неплатили определените им
отчисления за Социалистическия интернационал, за Партията на европейските
социалдемократи или за Националния комитет нямат право на глас в никой
ръководен орган, в който са избрани, до плащането на дължимите суми. Ако
забавянето в плащането продължи повече от 6 месеца, те се отстраняват служебно
и местата им се заемат от следващите в листата.
М ЕСТН И О РГ А Н И ЗА Ц И И /М О /

Чл. 44. /1/ М естна организация се изгражда на териториален принцип във
всяко едно населено място (кметство, район) при наличие най-малко на седем
члена. Тя действа от името на партията след като се регистрира при условията на
този Устав и има право на партийно знаме, печат и банкова сметка. МО е
автономна при решаване проблемите на населеното място.
/2/
В рамките на местната организация могат да се изграждат клубове по
обособени райони на местоживеене или по интереси. Клубът се изгражда при
минимум трима члена, като се избира председател и/или секретар-касиер.
/3/ В селища, където няма седем члена на партия Български социалдемократи,
могат да се изградят секции към най-близката местна организация при наличие на
трима душ и-членове на партията.

ф

/4/ По изключение, с решение на Изпълнителното бюро, могат да се
регистрират самостоятелни структури с права на местни организации и с по-малко
от 7 члена. Те са автономни при решаване проблемите на селището.
151 При набиране на седем члена такава секция се регистрира като местна
организация.
/6/ Организациите в чужбина имат статут на местни организации, ако в тях
членуват най-малко трима члена.
/7/ Ръководен
орган на
местна организация
е общото събрание
.
/8/ Общото събрание се свиква от председателя по реш ение на местния комитет.
Извънредно общо събрание се свиква и по писмено искане на 1/3 от членовете или
по решение на висшестоящ орган.

ф

Чл. 45. Общото събрание се свиква май-малко веднъж годишно и решава
всички въпроси, засягащи живота на МО, в това число:
/1/ избира местен комитет (М К) в състав: председател и от два до ш ест члена.
/2/ избира председател и от двама до четири члена на КРК;
/3/ избира делегати на Конгреса на партията по норматив, определени от НК, и
предлага кандидати за другите органи на партията;
/4/
издига кандидати за изборни длъжности
в органите на местното
самоуправление и местната администрация, в обществени и други организации;
/5/ приема бюджета на организацията;
/6/ приема отчета за работата на М К и на КРК.
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I ll дава оценка за участието на М О в избори.
Чл. 46. М естният комитет:
/1/ на първото си заседание МК избира заместник-председател и секретар;
/2/ води ежедневната партийна, политическа и организационна работа на МО;
/3/ организира, осъществява и контролира изпълнението на приетите от общото
или делегатското събрание решения;
/4/ решава текущите въпроси от живота на МО;
/5/ отчита периодично дейността си пред общото или делегатското събрание;
/6/ се свиква на заседание от председателя му или от 1/3 от неговите членове;
/7/ води документацията за партийната и финансовата дейност на организацията.
Чл. 47. Секцията в местната организация:
/1/ избира председател и секретар-касиер, като последният е подотчетен на касиера
на МО;
/2/ избира пълномощници за делегатско събрание, пропорционално на броя на
членуващ ите в секцията. Квотата е еднаква за всички секции в МО;
/3/ предлага делегати за Конгреса и Националната конференция;
/4/ предлага кандидати за изборни длъжности в органите
самоуправление, местната администрация и партийните структури.

на

местното

ОБЩ ИНСКИ О РГАН И ЗАЦИ И /О бщ .О /
Чл. 48. Общ инската организация се изгражда на територията на общ ината и
включва всички местни организации, регистрирани по реда на този Устав на
територията на общината.
Чл. 49. /1/ Общинската организация е автономна по отношение решаване на
проблемите на общината. Тя издига кандидатури за общински органи на властта
въз основа на предложенията на местните организации. При коалиране в избори за
органи на местно самоуправление Общ инската организация спазва стриктно
реш енията на Конгреса или Националната конференция. Общ инската организация
има право на печат, знаме и банкова сметка след регистрирането й по реда на този
Устав.
лю .

/2/ Издръжката на общинската организация става посредством отчисления от
местните организации.
Чл. 50. Ръководен орган на общинската организация е делегатското събрание при
квота, определена от Общинския комитет /Общ .К/
Чл. 51. Реш енията на общинската организация по въпроси, касаещи цялата
община, са задължителни за местните организации. Общ инската организация може
да решава проблеми, възникнали между отделни местни организации, но няма
право да отменя решения на местни организации, когато те са от тяхната
компетентност, включително кандидатури за партийно ръководство или органи на
властта на територията на съответната местна организация.
Чл. 52. Делегатското събрание избира ръководство на общ инската организация
- общински комитет (Общ.К), състоящ се от председател, зам.-председател (зам,председатели), секретар и при необходимост касиер. В ръководството на
общ инската организация влизат по право всички председатели на местните
организации. Делегатското събрание избира общ инска контролно-ревизионна
комисия (Об.КРК) в състав от трима души.
Чл. 53. Седалището на общ инската организация е в общинския център, освен
ако делегатското събрание не реши друго.
Чл. 54. Общ инският комитет е задължен да изготви подробна картотека на
членовете на общ инската организация, да поддържа постоянен контакт с местните
организации и да съдейства за създаването на местни организации в селищата,
където няма такива. Заседанията на общинския комитет се провеждат не по-рядко
от един път месечно. Те се свикват от председателя на Общ.О, а извънредните и по
искане на 1/3 от делегатите или висшестоящ орган.
Чл. 55. Делегатското събрание на общ инската организация се провеж да по
решение на общинския комитет или на 1/3 от местните организации, но не порядко от един път годишно.
ОБЛАСТНИ О РГАН И ЗАЦИ И /Обл.О /
Чл. 56. /1/ Областните организации се изграждат на територията на утвърден
със закон избирателен район.
/2/ Областната конференция избира ръководството, в което освен председателят се
включват и до трима негови заместници, секретар и 2 до 6 члена, както и КРК от
трима души, от които един председател.
/3/ Реш енията на Областната делегатска конференция са задължителни за
всички общински и местни организации по въпроси, кад^рдер региона като цяло.
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Чл. 57. /1/ Ръководен орган на Областната организация е Областният съвет,
който включва ръководството на Областната организация - областен комитет,
председателите на общинските организации от областта и членовете на
Националния комитет от областта, избрани на Конгреса.
/2/ Председателят на областната организация се утвърждава от Изпълнителното
бюро, по предложение на председателя на партията, съгласувано с председателите
на съответните общински организации.
/3/ Областният комитет решава оперативни задачи, съдейства за изграждането на
общински организации.
Чл. 58. /1/ В градовете с повече от един избирателен район се изгражда Градска
партийна
организация.
Тя
обединява
организациите,
регистрирани
по
териториално-общински администрации (райони, кметства).
/2/ Висш орган на Градската организация е градската конференция.
/3/ Делегатите за градската конференция се избират от МО, по утвърдени от
Градския комитет норми на представителство.
/4/ Ръководен орган на Градската организация е Градският комитет, който включва
ръководството на градската организация, председателите на местните организации
и членовете на Националния комитет.
/5/ Изпълнителното бюро по предложение на председателя на партията,
съгласувано с председателите на местните организации, утвърждава председателя
на Градската организация.
/6/ Градската конференция избира ръководството, в което освен председателят се
включват и до трима негови заместници, секретар и 2 до 6 члена, както и КРК от
трима души, от които един председател.
РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМ ЕРА НА
ЧЛЕН СКИ Я ВНОС
Чл. 59. /1/ М инималният размер на членския внос е:
а) при месечен доход над двойния размер на минималната работна заплата - 1 % от
минималната работна заплата;
б) при месечен доход под и равен на минималната работна заплата - 0,5 % от
минималната работна заплата.
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/2/ От средствата, набирани от членския внос, местните организации превеждат
30 % на НК. Останалите средства се използват по решение на МО, включително за
нуждите на Общ.О и Обл.К.
/3/ Събирането и отчитането на членския внос става тримесечно, като реда и
начина за това, както и за разходването на паричните средства се определят от
Правилник, изготвен от Изпълнителното бюро и утвърден от Националния
комитет.
РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
П РАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА
И ЗА РАЗПОРЕЖ ДАНЕ С ПАРТИЙ Н ОТО ИМ УЩ ЕСТВО
Чл. 60. /1/ Партия Български социалдемократи финансира дейността си от
собствени приходи и от държавна субсидия. Собствените приходи се набират от
членски внос, дарения, завещания и други средства, позволени от закона, при
спазване на ограниченията, предвидени в действащ ото законодателство.
/21 Националният комитет взема специални решения, с мнозинство от % от
членовете, за поемането на крупни финансови задължения, за покупка, продажба
или разпореждане е недвижими имоти или за обременяването им с вещни тежести
или за отпускане на заеми или помощи в големи размери.

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ
ДИ СКУСИ И В ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СО Ц ИАЛДЕМ О КРАТИ
Чл. 61. Общопартийните дискусии се провеждат по въпроси от дейността на
партия Български социалдемократи с първостепенна важност.
Чл. 62. /1/ Общопартийните дискусии се откриват от Конгреса, Националната
конференция или от Националния комитет най-малко 3 месеца преди следващ ия
Конгрес.
/2/ По решение на Националната конференция, на Националния комитет или на
Изпълнителното бюро могат да се организират дискусии (“кръгли маси”),
симпозиуми, семинари, конференции и други, на местно, регионално и на
национално равнище с широко участие на обществеността, на представители на
държавни органи, на политически партии, синдикати, общ ествени организации и
експерти от страната и чужбина.
/3/ На местно равнищ е такива форуми могат да се организират по решение на
местната организация на партия Български социалдемократи или на местния
партиен комитет.
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/4/ По решение на Националния комитет и/или Изпълнителното бюро могат да се
свикват и тематични национални конференции, които приемат конкретизирани
програмни документи на партията по отделни въпроси от национално значение.
РА ЗД ЕЛ Т Р И Н А Д Е С Е Т И
П А Р Л А М Е Н Т А Р Н А Г Р У П А /П Г /
Чл. 63. /1/ Народните представители от партия Български социалдемократи
образуват парламентарна група в Народното събрание или крило в групата на
съответната коалиция, като работят в съответствие с принципите на
социалдемокрацията.
/2/ Членовете на партия Български социалдемократи, избрани в орган на
властта, провеждат политиката на партията в дейността на този орган.
/3/ Те са отговорни за дейността си пред партията.
/4/ ПГ на партията или нейното крило в парламентарната група на
политическата коалиция, в която участва партия Български социалдемократи,
самостоятелно избира своето ръководство и сама изработва и приема правила за
своята работа.
/5/ Възникналите спорове между ПГ и Изпълнителното бюро се разглеждат и
решават от Националната конференция.
/6/ Решение за отнемане на политическо доверие към народен представител или
представител в изпълнителната власт от листата на партия Български
социалдемократи се взема от НК.
РА ЗД Е Л Ч Е Т И Р И Н А Д Е С Е Т И
О Р Г А Н И ЗА Ц И И С У Ч А С Т И Е Н А П А Р Т И Я Б Ъ Л Г А Р С К И
СОЦИАЛДЕМ ОКРАТИ
Чл.64. Партия
Български
социалдемократи
разпространява
социалдемократическите
идеи
сред обществеността,
активно
подпомага
Социалдемократическото
младежко
сдружение,
Социалдемократическата
конфедерация на жените и други организации, за които е взето решение по чл. 30
/1/ от Устава.
Р А ЗД Е Л П Е Т Н А Д Е С Е Т И
С Р Е Д С Т В А ЗА М А С О В А И Н Ф О Р М А Ц И Я И П Р О П А Г А Н Д А
Чл. 65. /1/ Партия Български социалдемократи учредява централни и местни
средства за информация, както и централна и местни интернет-страници на
партията, само след вземане на решение от НК или Изпълнителното бюро.
-''<<£<4
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/2/ Партия Български социалдемократи се стреми към сътрудничество на
демократична основа с всички средства за информация - преса, радио, телевизия и
др.
Чл. 66. /1/ Партия Български социалдемократи организира и осъществява
рекламно-издателска, пропагандна, агитационна, просветна, образователна и други
дейности при спазване разпоредбите на действащото законодателство.
/2/ Средствата за масова информация и друга дейност към партията са
длъжни да бъдат лоялни към политиката й.
РАЗДЕЛ Ш ЕСТНАДЕСЕТИ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА
Чл.67. /1/ Партия Български социалдемократи се прекратява при:
1. Решение за сливане или вливане в друга партия.
2. Решение за разделяне на две или повече партии.
3. Решение за саморазпускане съгласно настоящия Устав.
4. По решение на Конституционния съд.
5. Разпускане с решение на Софийски градски съд.
/2/ Реш енията по т.1, 2 и 3 се вземат от Конгреса с мнозинство от 3А от
регистрираните делегати.
РАЗДЕЛ СЕДЕМ НАДЕСЕТИ
ЗАКЛЮ ЧИ ТЕЛН И ПРАВИЛА
Чл. 68. Националната конференция, НК и Изпълнителното бюро на партията в
границите на своята компетентност могат да утвърждават документи, свързани с
тяхната дейност, които не могат да противоречат на този Устав.
Чл. 69. За правилното прилагане на Устава при необходимост ЦКРК дава
тълкувание по определените разпоредби, което е задължително за всички партийни
членове, местни организации, общински организации, областни организации и
избраните от Конгреса органи на партията.
* * *
Настоящият Устав е приет на 50-ия Конгрес на партия Български социалдемократи
на 19.11.2016 г.
„

