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Приет на Ч етиридесет и деветия конгрес
на Българската социалистическа партия
на 5 февруари 2017 г.

ПРЕАМ БЮ Л
БСП е наследник и продължител на над вековната история на
създадената през 1891 г. Българска социал дем ократическа партия.
Ние съхранявам е и продълж авам е д ем ократичните традиции от
историческото
си
наследство,
подчертавам е
значението
на
револю ционните борби на поколения български социалдем ократи,
комунисти и социалисти за свобода и човеш ки права и оценявам е по
достойнство съграденото в страната по време на социализм а през
втората половина на миналия век.
С ъ щ еврем енно ние отхвърляме и осъж дам е от миналото си
всичко, противоречащ о на социалистическите идеи, дем окрацията и
хуманизма.
Н ай-ценното в дългогодиш ната история на партията ни е
отстояването на интересите на ш ироките народни маси, на
принципите на социална справедливост и солидарност, равенство,
републиканизъм, патриотизъм и интернационализъм .

I. О БЩ И П О Л О Ж ЕН ИЯ
Н А И М Е Н О В А Н И Е . С Е Д А Л И Щ Е И А Д РЕС НА УП РА В Л ЕН И Е.
С И М ВО ЛИ
Чл.1.{1)
Н аим енованието
на
партията
е
Българска
социалистическа партия (БСП).
(2) Б ългарската социалистическа партия е със седалищ е в
София, р-н „В ъ зр аж д ан е” и адрес на управление - С оф ия, п.к. 1000,
ул. „П озитано” №20.
(3) Българската социалистическа партия е ю ридическо лице,
което се представлява от председателя на партията. Той може да
упълном ощ ава други лица за извърш ване на определени действия.
(4) С им волите на Б ългарската социалистическа партия са:
1. знаме с аленочервен цвят и надпис с бели букви „Б С П ” ;
2. ем блем а - червена роза със зелени листа на бял фон и
надпис с червени букви „БСП";
3. червена петолъчка - исторически символ на борбите и на\
жертвите, дадени от партията.
(5) П разник на партията е 2 август, д енят на нейното
основаване през 1891 г.
С Ъ Щ Н О С Т, ЦЕН НО СТИ, ЦЕЛИ И П О Л И ТИ КА
Чл.2. (1) Българската социалистическа партия отстоява
социалистическия идеал — като носител на историческия синтез на

възникнали през вековните борби на народите общ очовеш ки
ценности
за
свобода,
демокрация,
равенство,
социална
справедливост и солидарност, като социална партия, посветила се
на историческото преодоляване на капитализма. Това означава да
се борим за социална пазарна икономика и против общ ество,
подчинено на пазара: „Пазарна икономика - да; пазарно общ ество не!” .
(2) Българската социалистическа партия е лява народна партия
и като такава носи отговорността за надеждата и борбата за
справедливост. Тази отговорност означава да осигурявам е надеждна
защ ита на хората на труда, на бедните и изоставените, на
работниците и служ ителите, да работим за ф орм ирането на широка
средна класа и за напредъка на всички.
(3) Б ългарската социалистическа партия е патриотична партия
- наша първостепенна задача е да отстоявам е суверенитета и
териториалната цялост на българската държава; да се борим за
съхраняването и популяризирането на българското културноисторическо наследство и за утвърж даването и развитието на
българската идентичност. БСП е чужда на ш овинизма и на всички
форми на национално високомерие и ксеноф обия.
(4) Българската социалистическа партия е масова партия, която
обединява едином иш леници - социалисти от всички социални
слоеве, независим о от социално, образователно и имущ ествено
положение, пол, етнос и вяра.
(5) Б ългарската социалистическа партия е парлам ентарна
партия. Ние развивам е наш ата дейност въз основа на Конституцията
на Република България и се борим за превръщ ане на нейните
принципи и норми в еж едневие на гражданския, иконом ическия и
социалния живот.
Ние реализираме наш ата
П рограма чрез
парламентарни действия, чрез наш ето участие във властта на
всички равнищ а и чрез активно взаим одействие със структурите на
гражданското общ ество.
Чл. 3. (1) Българската социалистическа партия е част от
европейската и световната левица. С ъврем енната глобализация
прави невъзм ож но реш аването на ключови проблеми на хората и
общ ествата
само
на
национално
равнищ е.
Глобалните
предизвикателства изискват глобална солидарност, един нов
интернационализъм.
(2)
Българската
социалистическа
партия
е
член
С оциалистическия интернационал и на Партията на европейските
социалисти като неотменима предпоставка за успеха ,на наш ата
борба за социална справедливост и просперитет.
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Чл. 4. (1) Българската социалистическа партия е партия на
дем ократичния социализъм. Д ем ократичният социализъм за нас си
остава виждането за едно свободно, справедливо и солидарно
общ ество, чието осъщ ествяване е наша постоянна задача.
(2)
Българската
социалистическа
партия
провежда
последователна политика за социална дем окрация за развитието на
активна социална държ ава по европейските модели, съобразно
българските
условия
като
път
към
осъ щ ествяване
на
основополагащ ите ценности на дем ократичния социализъм.
О С Н О В Н И П РИНЦ ИП И
Чл.5 (1) Ч леновете на партията участват в изработване,
провеждане, защ ита и оценка на политиката на БСП. П олитиката на
БСП за управлението на държавата и в местното сам оуправление се
осъщ ествява чрез нейните представители в съответните органи.
(2) Управленската политика на БСП се ф орм ира в рамките на
П рограмата и принципите на партията, на реш енията на конгресите и
на нейните органи.
(3) БСП се изгражда и ф ункционира на принципа на д е м о к
ратичното единство, означаващ съгласие по основните въпроси,
залегнали в П рограмата и в Устава на партията, в реш енията на
националните и местните органи и единодействието при тяхното
изпълнение, зад ъ лж ителност на реш енията на партийните органи за
членовете на БСП.
(4)
О сновен
организационен
принцип
на
партията
е
дем ократичното участие при вземане на реш енията; възмож но найшироко участие на членовете и симпатизантите; равнопоставеност
при достъпа до всички процедури, в т.ч. при издигане на кандидатури
за ръководни длъ ж ности в партията, както и по отнош ение на
инф орм ираността и знанието.
(5) БСП се изгражда на териториален принцип в съответствие с
адм инистративното деление на страната, проф есионалните и
общ ествените интереси на нейните членове.
(6) В ъ треш нопартийната дем окрация се изразява в:
1. спазване правото на мнозинството, което важи за всеки
орган, като се уваж ават правата на м алцинството;
2.
инициативност,
сам остоятелност
и
отговорност
на
партийните органи и организации при определяне на тяхната
дейност, отнош ения и структура;
3. откритост и публичност в дейността и отговорност за
реш енията и действията;
4. свобода при изразяване на мненията и м ноговариантност
при обсъждане и реш аване на проблемите;
5. равенство в правата и задълженията на социалистите;

6.
другарство, солидарност, взаимно уваж ение и взаим опом ощ
между членовете и сим патизантите на партията.
Чл. 6. (1) С ъбранията и заседанията на структурите и органите
на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им
членове
(2) Р еш енията в партийните организации и партийните органи
се вземат с обикновено мнозинство при участието на повече от
половината от членовете им, освен ако в Устава не е предвидено
друго.
(3) Реш енията на националните, областните, градските,
общ ински/районни
органи
на партията
са задълж ителни за
изпълнение от всички партийни организации и органи, както и за
всички членове на съответната територия.
(4) Партийни членове и организации, несъгласни с приетите
решения,
могат
да
отстояват
възгледите
си,
без да
се
противопоставят и пречат на изпълнението на взетите реш ения и
без да наруш ават единодействието на партията. Те могат да
изразяват несъгласие срещ у взети реш ения чрез свои резолюции
или ал тернативни проекти, внесени в органа, взел реш ение, или в
по-висш естоящ ия партиен орган.
(5) Реш енията на партийните организации и органи м огат да се
обжалват в едном есечен срок от тяхното приемане. О бж алването не
спира
изпълнението
на
взетите
решения,
приети
съгласно
установения ред. О рганът, до който е отправена ж албата, се
произнася в ед ном есечен срок.
П Р Е Д С Т А В И ТЕ Л С Т В О НА Ч ЛЕНО ВЕТЕ,
Чл. 7. (1) П редставителството на членовете на основните
партийни организации на конф еренциите и конгресите и на други
колективни ф орми на работа на партията е в съответствие с броя на
членовете на всяка организация.
(2)
Във
всички
органи
на
партията
се
осигурява
равнопоставеност при представителството на двата пола, но не помалко от 40% за всеки един от тях.
(3) Всеки член има право само на един глас.
(4) Не е възмож но упъ лном ощ аването за представляване на
членовете в събрания, конф еренции, конгреси и в партийни органи.
КОНТРОЛ, О ТЧ ЕТ И ОЦЕНКА,
Чл.8 (1) На контрол подлежат действията на всички партийни
органи, вклю чително и чрез ежегодна отчетност на ръководствата
пред социалистите и пред партийните организации.
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(2) Контролът върху действията на издигнати и избрани в
органите на партията и на публични длъж ности социалисти се
осъщ ествява чрез еж егоден отчет пред тези, които са ги издигнали
(3) О ценката за дейността на членовете на БСП в органите на
партията и на публични длъж ности се приема еж егодно от органите,
които са ги издигнали и избрали.
II. Ч ЛЕНС ТВ О . ПРАВА И ЗА Д Ъ Л Ж Е Н И Я
Ч ЛЕНС ТВ О
Чл.9. (1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен
български гражданин, имащ избирателни права, който приема
П рограмата и Устава на партията, членува и работи в една от
основните партийни организации и плаща редовно членски внос.
(2) Членството е доброволно и индивидуално. Ч ленството в
БСП се удостоверява с членска карта.
(3) Ч ленуването в БСП е несъвм естим о с членството в други
политически партии и в организации със статут на партии.
(4) Нови членове се приемат с реш ение от ОПО, ОбС и PC на
БСП въз основа на писм ено заявление до тях от кандидата за член
на партията.
(5) След прекратяване на партийно членство е възмож но
повторно приемане в партията от същ ата О ПО или орган, но не порано от една година след неговото прекратяване.
ПРАВА НА П А Р ТИ Й Н И ТЕ ЧЛЕНОВЕ
Чл. 10. П артийните членове имат право:
1. да участват в разработването и осъ щ ествяването на
партийната политика и на партийните решения, свободно да
изказват и отстояват свои възгледи, мнения и съображ ения по
всички въпроси от дейността на партията;
2. да избират и да бъдат избирани в партийните органи и за
публични длъжности;
3. да участват при определяне на кандидатите на партията за
публични длъж ности;
4. да участват във вътреш нопартийни избори, в реф ерендуми и
допитвания;
5. да получават инф ормация от партийните органи за тяхната и
на цялата партия дейност и да отправят устно или писмено
предложенията си;
6. да обсъж дат работата и поведението на членовете, органите
и организациите на партията и да участват в контрола на тяхната
дейност;

7. да получават защ ита от партията, когато са дискрим инирани
за политически убеждения и действия, които не противоречат на
законите на страната, на целите и принципите на партията;
8. да участват лично, когато се обсъжда партийното им
положение и дейност.
ЗА Д Ъ Л Ж Е Н И Я НА ПАРТИЙ НИТЕ ЧЛЕНО ВЕ
Чл. 11. П артийните членове са длъжни:
1. да спазват Програмата и Устава на партията и да работят за
изпълнение на партийната политика и на реш енията на партийните
органи;
2.
да
работят
за
укрепване
на
въ треш нопартийната
демокрация, организационно-политическото единство на партията и
за разпространяване на социалистическите идеи;
3. да утвъ рж дават с личното си поведение законността и
хуманизма в общ еството, да се борят срещ у проявите на ф ашизъм,
екстремизъм, реванш изъм, ксеноф обия и расизъм и да допринасят
за изграждане на дем ократично общ ество в страната;
4. да съ действат за осигуряване на общ ествена подкрепа на
политиката на партията и с поведението си в общ еството да пазят
доброто й име;
5. да участват активно и да поддърж ат партията и нейните
кандидати в избирателни кампании и в други политически прояви;
6. да запл ащ ат редовно членския си внос в размер и по начин,
определени с реш ение на НС на БСП.
ПАРТИЕН СТАТУС И МЕРКИ ЗА П А РТИ Й Н О В Ъ ЗД Е Й С ТВ И Е
Чл.12. (1) П артийният статус на социалист, който е нарушил
изискванията на Програмата, Устава, законите на страната и
нормите на общ ествения морал, се обсъжда и реш ава от основната
партийна организация или от партийния орган, на който е член. Те
могат да бъдат сезирани от всеки член на ОПО, организация или
орган на партията, както и да се самосезират.
(2) ОПО или партийният орган обсъжда и реш ава въпроса за
партийното полож ение на члена на партията в срок до един месец от
сезирането. Реш ението може да се обжалва от члена на партията,
чието партийно полож ение е разглеждано, пред м естната контролна
комисия в едном есечен срок от уведом яването му.
(3) Ако контролната комисия не се произнесе по о б ж а л в а н е т о ^
едном есечен срок, въпросът се отнася до О П КК на Б С П ,-която
произнася в срок до един месец след сезирането й.
(4) М ерките за партийно въздействие са:
1. обръщ ане на внимание (забележка);

2. порицание;
3. разграничаване от конкретни действия на член на партията;
4. временно отнем ане на правата за заем ане на партийни
длъжности, членство в органите на партията и право да се
кандидатират за такива в срок от една година;
5. изключване.
(5)
Реш енията по т.1 и т.2 се вземат с обикновено мнозинство,
а реш енията по т.З, т.4 и т.5 се взем ат с м нозинство повече от
половината от членовете на организацията или органа.
П РЕКРА ТЯ В А Н Е НА ЧЛЕНС ТВ О ТО . И З КЛ Ю Ч В А Н Е
Чл.13. (1) Ч ленството в партията може да се прекрати:
1. по собствено желание, заявено писмено пред ОПО, което се
констатира на събрание;
2. в случаите, определени от закона, което се констатира на
събрание на О ПО въз основа на заявление на социалиста.
В ъзстановяването на членството се извърш ва, без да се спазва
изискването на чл.9, ал.5;
3. поради неучастие в работата на О ПО и неплащ ане на
членския внос без уваж ителни причини повече от една година, което
се констатира на събрание на ОПО или от О бС (Р С ) на БСП, или от
О бКК (РКК) на БСП;
4. изключване;
5. при смърт.
(2) О снования за изклю чване от партията са:
1. членство в други партии и организации със статут на партии;
2. когато член на партията се кандидатира от името на други
политически партии и организации или като независим кандидат
срещ у кандидатите на партията, и/или участва в предизборни
кампании на други партии;
3. когато член на партията систем но наруш ава нейната
Програма и уставните норми;
4. когато социалист е осъден с влязла в сила присъда за
умиш лено престъпление от общ характер.
(3) И зклю чването се извърш ва с реш ение на ОПО, ОбС (PC)
или НС на БСП.
СИ М П А ТИ ЗА Н ТИ
Чл.14. (1) Във ф орм ирането на политически позиции на БСП,
както и за подкрепа и защ ита на партийната политика, в общ ествени,
партийни и други мероприятия, организирани от БСП, могат да
взимат участие и сим патизанти на партията.
(2) За такива се считат всички, които са доказали своята
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лоялност към партията, като са я подкрепяли и представлявали в
изборни кампании или са били предложени от БСП като експерти в
различни национални и местни органи на властта.

III. И З Б О Р Н О С Т И М А Н Д А ТН О С Т В П А РТ И Й Н И Т Е О РГАНИ
И З Б О Р Н О С Т В ПАРТИЙ НИТЕ ОРГАНИ,
Чл. 15. (1) И зборът на всички органи на партията и на нейни
представители в публичните власти е таен. И зклю чения м огат да се
допуснат в основните партийни организации, в които изборът може
да бъде и явен по реш ение на събранието, или за всички други
органи - при реш ение с м нозинство от 2/3 от присъстващ ите на
заседанието при наличие на кворум.
(2) Част от състава на местните и националните органи на
партията, но не повече от половината от общ ия им състав, е
делегиран на териториален и ф ункционален принцип. Д елегираните
представители в Н ационалния съвет се избират от делегатите на
Конгреса от съответната област между предлож ените с реш ение на
общ инските и районните конф еренции. Д елегираните представители
могат да бъдат подменяни от делегиращ ите ги организации по реда
на чл.6, ал. 2.
(3) П редлож енията за кандидати за общ инските, районните,
градските и националните органи на партията м огат да бъдат
правени и от делегати на конф еренциите и на конгреса, но с писмено
мотивирано предлож ение за един кандидат, подкрепено с подписите
на не по-малко от 20 делегати - за местните органи, и 50 делегати за НС и О П КК на БСП. Един делегат не може да участва в повече от
едно предлож ение по този ред.
(4) И зборът на органи и на участници в различни ф орми на
работа на партията се осъщ ествява според единни принципи и се
урежда в правилник.
(5) Кандидатите за изборни длъж ности на общ инско, районно,
градско и областно ниво трябва да имат не по-малко от една година
партиен стаж. Кандидатите за Н ационалния съвет и О П КК на БСП
трябва да имат не по-малко от две години партиен стаж, а за
председател на БСП - 8 години, 4 години от които като член на
национални органи.
(6) Когато член на местен и/или национален орган на партията,
който е редовно
уведомен, отсъства повече от четири поредни
редовни заседания без уваж ителна причина, отпада от състава му.
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ИЗБО Р НА П РЕД С ЕД А ТЕЛ НА БСП
Чл. 16. (1) П редседателят на БСП се избира чрез пряк
вътреш нопартиен избор по ред и условия, определени от НС на
БСП.
(2) И зборът за председател на БСП се счита за редовен, ако в
него са участвали повече от половината от членовете на БСП.
(3) Избран е кандидатът за председател, получил повече от
половината д ействителни гласове..
(4) Ако никой от кандидатите не
е избран, се провежда балотаж, в който уча стват двам ата
кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът,
получил повече гласове.
(5) Когато изборът на председател съвпада с пълен цикъл на
отчет и избори в партията, новоизбраният председател встъпва в
длъ ж ост ед новрем енно с новоизбраните органи.
(6) Когато изборът на нов председател не съвпада с пълен
цикъл на отчет и избори, новоизбраният председател встъпва в
длъ ж ност на първото заседание на Н ационалния съ вет след
провеждане на избора.
Чл. 17. (1)
П равомощ ията на председателя на БСП се
прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. по искане на повече от половината от членовете на БСП
3. по реш ение на Конгреса след промени в устава.
4. при ф актическа невъзм ож ност да изпълнява задълж енията
си повече от 6 месеца;
5. при смърт;
(2)
В случаите на предсрочно прекратяване на пълном ощ ията
на председателя неговите ф ункции се изпъ лняват от зам естникпредседател, определен с реш ение на НС.
М А Н Д А ТН О С Т НА П А РТИЙ НИТЕ О РГАНИ
Чл. 18. (1) М естните и националните органи на партията се
избират с мандат за четири години. М андатът на органите изтича с
конституирането на техния нов състав.
(2)
П редседател на ОбС, PC, ГС, ОблС и председателят на
БСП не може да се избират за повече от два последователни пълни
мандата. Това ограничение не се отнася в случаите, когато има
реш ение на НС на БСП за общ инска партийна организация под 15#
членове. При предсрочно прекратяване на мандат същ ият социалист
не може да бъде избиран отново за председател на ОбС, PC, ГС,
ОблС на БСП преди изтичането на текущ ия мандат, и не по-рано от
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една година от прекратяването.
(3) М андатността, предвидена в ал. 2, се отнася и за
председателите на ОбКК, РКК, ГКК и О П КК на БСП.
(4) М андатността не се отнася до участието в органи на местно
и национално ниво в партията.
(5) М андатът на председателя на БСП се удълж ава за срока, в
който той е м инистър-председател.
(6) М андатът на делегираните представители в партийните
органи - общ инските съветници, народните представители и
представителите в Европейския парламент, важи за мандата на
партийните органи.
(7) М андатът на председателите на ОбС, PC, ГС, О блС на БСП
и на ОбКК, РКК, ГКК, О П КК на БСП може да бъде прекратен
предсрочно с реш ение на органа, който ги е избрал, или по реш ение
на НС на БСП за насрочване на заседание на съответния орган или
предсрочен цикъл отчети и избори.
IV.С ТРУКТУРА НА П А РТИЯ ТА
Чл. 19. С труктурни звена на партията са:
1. основните партийни организации;
2. местни организации и органи;
3. национални органи.
V. О С НО ВН И ПАРТИЙНИ О Р ГА Н И ЗА Ц И И
Чл. 20. (1) О сновните партийни организации се изграждат:
1. на териториален принцип;
2. по интереси;
3. за електронно участие.
(2) О ПО се създават по инициатива на социал истите или на
местните партийни съвети от най-малко петима членове и се
регистрират в ОбС (PC) на БСП. О рганизациите в чуж бина се
регистрират в НС на БСП.
(3) В населени места с по-малко от петима членове могат да се
ф орм ират ОПО по реш ение на партийния съвет.
(4) О рган на О ПО е партийното събрание.
(5) За организацията
на дейността
си
ОПО
избират
председател, касиер и по необходим ост И зпълнително бюро.
(6) О сновната партийна организация:
1. участва активно в изработването и осъщ ествяването на
партийната политика;
2. изразява интересите на своите членове;
3. обсъжда въпроси от вътреш нопартийния живот;
4. предлага кандидати за председател на БСП, членове на
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партийните органи, както и на органите на дъ рж авната власт и на
местното сам оуправление;
5. участва в подготовката, организацията и провеж дането на
преки вътреш нопартийни избори, реф ерендуми и допитвания;
6. подпом ага дейността
на общ инските съветници,
на
народните представители и на представителите в ЕП, избрани от
името на БСП;
7. работи за засилване влиянието и връзките на партията с
населението; поддържа и развива взаим оотнош ения с първичните
структури на други политически сили, общ ествени организации,
движения и сдружения;
8. участва в организацията и провеж дането на
изборните
кампании на партията по места;
9. решава въпроси на членството в партията, на ф инансовата
дейност и стопанисването на предоставеното общ опартийно
имущ ество;
10. в своята д ейност се ръководи от собствените си реш ения и
от реш енията на общ инските, районните, градските и националните
органи в рамките на техните правомощ ия по устав и подлежи на
контрол от тях.
(7) ОПО провежда ежегодно отчетно или отчетно-изборно
събрание.
(8) ОПО за електронно участие се изграж дат извън територията
на страната. Д ейността им се урежда с П равилник за електронно
участие в дейността на БСП, приет от НС.
VI. МЕСТНИ О РГА Н И ЗА Ц И И И О РГАНИ
О Б Щ И Н С КИ О РГАН И ЗА Ц И И
Чл.21. (1) О бщ инските организации се ф орм ират от ОПО на
територията на общ ината. На територията на една общ ина може да
се изгражда само една общ инска организация.
(2) О ргани на общ инската организация са:
1. О бщ инската конф еренция, а за общ ински организации с помалко от сто партийни членове - О бщ ото събрание;
2. О бщ инският съвет на БСП (ОбС);
3. И зпълнителното бюро на О бщ инския съвет на БСП (ИБ);
(3) Контролен орган на общ инската организация е О бщ инската
контролна комисия на БСП (ОбКК).
О Б Щ И Н С К А КО Н Ф ЕРЕ Н Ц И Я (ОБЩ О С Ъ Б Р А Н И Е )
Чл. 22. (1) О бщ инската конф еренция (О бщ ото събрание) е
орган за изработване и оценка на партийната политика.
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(2) О бщ инската конф еренция (О бщ ото съ брание) е постоянно
действащ орган, който се избира за срок от четири години и заседава
не по-малко от веднъж в годината.
(3) О бщ инската конф еренция се свиква:
1. по реш ение на О бщ инския съвет;
2. по инициатива и по реш ение на повече от половината от
основните партийни организации;
3. по инициатива на една трета от членовете на общ инската
организация;
4 по реш ение на Н ационалния съвет на партията.
(4) За мястото, времето, дневния ред и нормите на
представителство на О бщ инската конф еренция основните партийни
организации се инф орм ират не по-късно от трид есет дни преди
провеждането й. При необходим ост за реш аването на неотложни
въпроси заседанието може да бъде свикано в срок не по-кратък от 7
дни преди датата на провеждането, като делегатите се уведом яват в
същия срок.
(5) Д елегати на О бщ инската конф еренция са и:
1. избраните от ОПО по норма на представителство ,
утвърдена от ОбС на БСП;
2.председателят на О бщ инския съвет на БСП;
3.председателят на О бщ инската контролна комисия на БСП;
4 .народните представители и представителите в ЕП социалисти, членуващ и в общ инската организация;
5. членовете на Н ационалния съвет, членуващ и в общ инската
организация;
6. кметът и зам .-км етовете на общ ината - социалисти и
общ инските съветници - социалисти;
7. членовете на ръководствата на М ладеж кото обединение, на
О бединението на ж ените - социалистки и на Д виж ението
на
ветераните на общ инско ниво - до двама представители от всяко.
(6) Д елегати за О бщ инската конф еренция избират само ОПО,
регистрирани
поне
ш ест
месеца
преди
свикването
й.
Н овосф орм ираните и регистрирани след свикване на конф еренцията
ОПО избират представители, които имат съвещ ателен глас.
(7) Д елегати на общ инската конф еренция, отпаднали поради
законова несъ вм естим ост на партийното членство, отказ от
членство, прем инаване в друга партия, трайно напускане на
страната, болест или смърт, се зам енят от основната партийна
организация по реда за избор на делегати.
(8) О бщ инската конф еренция (О бщ ото събрание):
1. обсъжда и приема отчетите на О бщ инския съвет на БСП и на
О бщ инската контролна комисия;
2. приема отчетите и оценява дейността на кмета - соц иал ист и
на групата съветници - социалисти;
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3. определя основните насоки за работа на партийната
организация, обсъжда актуални политически въпроси, платф орми,
програми и други документи;
4. приема предизборна
платф орма за участие в местните
избори;
5. издига кандидатите за кмет на общ ината, кметове на
населени места, подрежда и утвърждава листата за общ ински
съветници след като определи водача на листата и местата за
коалиционните партньори и граж данската квота или делегира това
право на О бщ инския съвет на БСП. М естата за коалиционните
партньори се попълват по тяхно предложение. М естата за
гражданската квота се попълват по реш ение на О бщ инския съвет на
БСП;
6. предлага кандидатури за народни представители, президент
и вицепрезидент и членове на Европейския парлам ент от Република
България;
7. избира общ ински съвет на БСП, общ инска контролна
комисия
на
БСП,
делегати
на
Конгреса
по
норма
на
представителство;
8. предлага кандидати за членове на НС на БСП и председател
на БСП, за членове и председател на ОПКК;
9. избира председател на О бщ инския съвет на БСП и
председател на О бКК на БСП.
(9)
О бщ ински организации на БСП с под 100 партийни членове
провеждат О бщ о събрание на общ инската организация. По реш ение
на ОбС на БСП общ ински организации с над 100 членове същ о могат
да провеждат О бщ о събрание вместо О бщ инска конф еренция.
Правилата за работа на общ инската конф еренция се прилагат
съответно за О бщ ото събрание на общ инската организация.
О Б Щ И Н С КИ С Ъ В ЕТ
Чл. 23.(1) Членове на общ инския съвет са:
1. избраните членове;
2. председателят на ОбС на БСП;
3. ръководителят на групата съветници - социалист;
4. кметът - социалист или зам .-км етът - социалист, ако кметът
е от друга политическа сила;
5. председателят на ОбС - социалист или зам .-председател ят
на О бщ инския съвет - социалист, ако председателят е от друга
политическа сила;
6.
ръ ководителите
на
М ладежкото
обединение,
на
О бединението на жените - социалистки и на Д виж ението на
ветераните на общ инско ниво;
7. делегирани представители

на

О ПО

в съответствие

с
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териториалното разпределение.
(2) В рамките на мандата делегираните представители м огат да
бъдат заменяни
при отпадане на обстоятелствата, които са
основание за определянето им като такива. С м яната се утвърждава
на първото следващ о заседание на О бщ инската конф еренция или
О бщ ото събрание.
(3) При отпадане на членове от състава на О бС и О бКК на БСП,
същ ите попълват състава си с нови членове, по реда на
подреж дането
им
по
виш егласие
при
избирането
им
на
конф еренцията.
(4) ОбС на БСП се свиква по реш ение на ИБ на ОбС,
председателя на О бС или по искане на една трета от членовете му.
ОбС заседава не по-малко от веднъж на два месеца
(5) В своята де йно ст ОбС на БСП се ръководи от собствените
си решения, от реш енията на конф еренцията/общ ото събрание и на
националните органи на партията в рамките на техните правомощ ия
по устав.
(6) О бщ инският съвет на БСП:
1. приема структура, щат и бю дж ет на общ инската партийна
организация;
2. по предлож ение на председателя на О бщ инския съвет на
БСП избира зам естник-председатели и секретари;
3. при необходим ост избира ИБ за организиране и провеждане
на текущ ата работа. ИБ заседава не по-рядко от веднъж месечно;
4. при необходим ост изгражда съвети на ОПО, експертни
съвети, комисии, лекторски групи, както и други помощ ни органи и
звена, като определя ф ункциите им;
5. осъщ ествява ръководство и координация на партийните
организации при изпълнение на партийните задачи;
6. разработва, провежда и защ итава партийната политика за
развитие на общ ината и страната;
7.
представлява
партийната
организация
във
взаим оотнош енията й с органите на държ авната власт и на местното
самоуправление, с ръководствата на други партии, организации,
движения и сдружения и в случаите, предвидени в други закони;
8. предлага,
организира и участва във вътреш нопартийни
реф ерендуми и допитвания по въпроси от местен и национален
характер;
9. организира предизборните кампании в общ ината;
10.
осъщ ествява
коалиционно
взаим одействие
и
сътрудничество с политически партии и структури на гражданското
общ ество;
11. подпом ага дейността на групата общ ински с ъ в е т н и ц и ^ а
народните представители и представителите в ЕП от името на БОП//
12. подпом ага работата на ОПО, работи постоянно за
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повиш аване на политическата и организационната подготовка на
партийния актив;
13. води регистър на социалистите и ОПО;
14. взема реш ения относно налагане мерки на партийно
въздействие;
15. периодично оценява дейността на кадрите на партията;
16. организира защ ита на социалистите при д искрим иниране по
политически причини;
17. стопанисва предоставеното му общ опартийно имущ ество.
О Б Щ И Н С К А КО Н Т Р О Л Н А КОМ ИСИЯ
Ч л .24.(1) О бщ инската контролна комисияна БСП (О бКК) избира
от своя състав зам естник-председатели и секретари;
(2) О бщ инската контролна комисия на БСП:
1. проверява спазването на Устава на партията и правилниците
за неговото прилож ение от партийните членове, ОПО и О бС на БСП;
2. проверява ф инансовата дейност на О ПО и общ инския съвет
на БСП, свързана с тяхното ф ункциониране и провеж дане на
предизборни кампании;
3. проверява организационната и деловод ната отчетност на
ОПО и ОбС на БСП, както и стопанисването на партийното
имущ ество;
4. търси отговорност за наруш енията П рограм ата и Устава на
партията и правилниците за неговото прилагане, на законите на
страната, на нормите на общ ествен морал и налага мерки за
партийно въздействие;
5. разглеж да и реш ава жалби и възражения.
ГРАДСКИ И РАЙО ННИ О РГА Н И ЗА Ц И И
Ч л.25. (1) В столицата и градовете с районно деление се
изграждат
районни
организации
със
статут
на
общ ински
организации. За тях се прилагат разпоредбите на чл. 21 - 24 с
изклю чение на правом ощ ието по чл.22, ал. 8, т.5 да подрежда и
утвърждава листата на общ инските съветници.
(2) О ргани на градската организация са:
1. Градската конф еренция на БСП;
2. Градския съвет на БСП (ГС);
3. И зпълнителното бюро на Градския съвет на БСП (ИБ);
(3).Контролен орган на градската организация е Градската
контролна комисия на БСП (ГКК).

ГРАДСКА КО Н Ф ЕРЕ Н Ц И Я
Чл.26. (1) Градската конф еренция е орган за изработване и
оценка на партийната политика.
(2) Градската конф еренция е постоянно действащ орган, който
се избира за срок от четири години и заседава не по-малко от
веднъж в годината.
(3) Градската конф еренция се свиква:
1. по реш ение на Градския съвет;
2. по инициатива и по реш ение на повече от половината от
районните партийни организации;
3. по инициатива на една трета от членовете на градската
организация;
4. по реш ение на Националния съвет на партията.
(4) За мястото, времето, дневния ред и нормите на
представителство на Градската конф еренция районните партийни
организации се инф орм ират не по-късно от трид есет дни преди
провеждането й. При необходимост за реш аването на неотложни
въпроси, заседанието може да бъде свикано в срок не по-кратък от 7
дни преди датата на провеждането, като д елегатите се уведом яват в
същия срок.
(5) Д елегати на Градската конф еренция са:
1. избраните делегати от районните конф еренции по норма на
представителство, утвърдени от Градския съвет;
2. председателят на Градския съвет на БСП и председателят
на Градската контролна комисия на БСП;
3. народните представители и представителите в ЕП социалисти, членуващ и в градската организация;
4. членовете на Н ационалния съвет, членуващ и в градската
организация;
5. кметът и зам .-км етовете на общ ината - социалисти и
общ инските съветници - социалисти;
6. членовете на ръководствата на М ладеж кото обединение, на
О бединението на ж ените - социалистки и на Д виж ението на
ветераните - до двама представители от всяко;
(6) Д елегати на Градска конф еренция, отпаднали поради
законова несъвм естим ост на партийното членство, отказ от
членство, прем инаване в друга партия, трайно напускане на
страната, болест или смърт, се зам енят по реда за избор на
делегати от районните организации.
(7) Градската конф еренция:
1. обсъжда и приема отчетите на Градския съвет на БСП и на
Градската контролна комисия на БСП;
2. приема отчетите и оценява дейността на кмета —социалист и
групата съветници - социалисти;
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3. определя основните насоки за работа на партийната
организация, обсъжда актуални политически въпроси, платф орми,
програми и други докум енти;
4. приема предизборна
платф орма за участие в местните
избори;
5. издига кандидата за кмет на общ ината, подрежда и
утвърждава листата за общ ински съветници, след като определи
водача на листата и местата за коалиционните партньори и
гражданската квота или делегира това право на Градския съвет.
М естата за коалиционните партньори се попълват по тяхно
предложение. М естата за граж данската квота се попълват по
решение на Градския съвет;
6.
подрежда
предложенията
в
листите
за
народни
представители за изборните райони, ако те съвпадат с територията
на градската организация, без да определя водача на листата и
местата на коалиционните партньори и граж данската квота;
7. избира Градски съвет на БСП и Градска контролна комисия
на БСП;
8. избира председател на ГС на БСП и председател на ГКК на
БСП.
ГРАДСКИ С Ъ В Е Т НА БСП
Ч л.27. (1) Членове на Градският съвет са:
1. избраните от Градската конф еренция;
2. председателят на ГС на БСП и председателите на PC на
БСП;
3. кметът на общ ината - социалист или зам .-км етът, ако кметът
е от друга политическа сила;
4. кметовете на райони или зам.-кметовете, ако кметовете са от
друга политическа сила;
5. председателят на О бщ инския съвет - социалист или зам,председателят, ако председателят е от друга политическа сила;
6. ръководителят на групата съветници - социалист;
7.
ръководителите
на
М ладежкото
обединение,
на
О бединението на ж ените - социалистки и на Д виж ението на
ветераните на градско ниво.
(2) В рамките на мандата делегираните представители могат
да бъдат сменяни
при отпадане на обстоятелствата, които са
основание за определянето им като такива. С м яната се утвърждава
на първото следващ о заседание на Градската конф еренция на БСП.
(3) При отпадане на членове от състава на ГС на БСП и ГКК на
БСП, същ ите попълват състава си с нови членове по реда на
подреждането
им
по
виш егласие
при
избирането
им
на
конф еренцията.
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(4) Градският съвет на БСП:
1. приема структура, щат и бю джет на градската партийна
организация;
2. по предлож ение на председателя на Градския съвет на БСП
избира И зпълнително бюро, в това число зам естник-председатели и
секретари. ИБ на ГС на БСП осъщ ествява оперативното политическо
ръководство и заседава не по-рядко от веднъж месечно;
3. при необходим ост изгражда експертни съвети, комисии,
лекторски групи и други помощ ни органи и звена, като определя
ф ункциите им.
(5) ГС на БСП се свиква по реш ение на ИБ на ГС на БСП,
председателя на ГС на БСП или по искане на една трета от
членовете му. ГС на БСП заседава не по-м алко от веднъж на два
месеца.
(6) В своята дейност ГС на БСП се ръководи от собствените си
решения, от реш енията на конф еренцията и
на националните
органи на партията в рамките на техните правом ощ ия по устав.
(7) Градският съвет на БСП:
1. осъщ ествява ръководство и координация на районните
организации на БСП при изпълнение на общ ите задачи;
2. разработва, провежда и защ итава партийната политика за
развитие на общ ината и страната;
3.
представлява
градската
партийна
организация
във
взаим оотнош енията й с органите на държ авната власт и на местното
самоуправление, с ръководствата на други партии, организации,
движения и сдруж ения и в случаите, предвидени в други закони;
4. предлага,
организира и участва във вътреш нопартийни
реф ерендуми и допитвания по въпроси от местен и национален
характер;
5. организира предизборните кампании в общ ината;
6. осъщ ествява коалиционно взаим одействие и сътрудничество
с политически партии и структури на граж данското общ ество;
7. подпомага дейността на групата общ ински съветници, на
народните представители и представителите в ЕП от името на БСП;
8. подпом ага работата на районните организации на БСП,
работи
постоянно
за
повиш аване
на
политическата
и
организационната подготовка на партийния актив;
9. води регистър на районните организации на БСП;
10. взема реш ения относно налагане мерки за партийно
въздействие;
11. периодично оценява дейността на районните организации,
действащ и на нейна територия, кадрите и актива, водещ и се на
отчет в ГС на БСП;
12. организира защ ита на социалистите при дискрим иниране по
политически причини;
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13. стопанисва предоставеното му общ опартийно имущ ество.
ГРАДС КА К О Н Т Р О Л Н А КОМИСИЯ
Ч л.28. (1) Градската контролна комисия на БСП (ГКК) избира от
своя състав зам естник-председатели и секретари;
(2) Градската контролна комисия:
1. проверява спазването на Устава на партията и правилниците
за неговото приложение;
2. проверява ф инансовата дейност на районните организации
на БСП и ГС на БСП, свързана с тяхното ф ункциониране и
провежданите предизборни кампании;
3. проверява организационната и деловодната отчетност, както
и стопанисването на партийното имущ ество;
4. търси отговорност за наруш енията на П рограм ата и Устава
на партията и правилниците за неговото прилагане, законите на
страната, норм ите на общ ествен морал и налага мерки за партийно
въздействие;
5. разглежда и реш ава жалби и възражения;
6. подпомага методически дейността на РКК на БСП.
О Б Л А С ТН И СЪ ВЕТИ
Чл.29. (1) В областите се изграждат областни съвети, които са
координиращ и органи.
(2) Членове на О бластния съвет са:
1. председателите на общ инските съвети на БСП;
2. членовете на НС, членуващ и в общ инските организации в
областта;
3.
народните
представители,
избрани
в
областта
и
представителите на България в ЕП, членуващ и в партийни
организации в областта;
4. м инистрите и за м .-м и н и стр и те - социалисти от областта;
5. ръководителите на групите съветници - социалисти (ако са
регистрирани т а к и в а );
6. кметовете или зам .-км етовете на общ ините - социалисти, ако
кметовете са от друга политическа сила;
7. председателите или зам .-председателите на О бщ инските
съвети - социалисти, ако председателите са от друга политическа
сила;
8. областният управител или зам .-областен управител
социалист, ако областният управител е от друга политическа сила,
9.
ръководителите
на
М ладеж кото
обединение,
на
О бединението на ж ените - социалистки и на Д в и ж е н и е т о /н а
ветераните на областно ниво;
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10.
избраните от общ инските съвети на БСП в зависим ост от
нормата
на
представителство,
определена
с правилник на
Националния съвет на БСП.
(3) Ч леновете на ИБ на НС на БСП, на О П КК на БСП,
координаторът и организаторът на НС на БСП за областта участват
в заседанията със съвещ ателен глас.
(4)
О бластният съвет на БСП избира от
състава си
председател; по предлож ение на председателя се избират з а м председатели и секретари на ОблС на БСП, а при необходим ост
И зпълнително бюро и помощ ни органи по проблеми на партийната
дейност.
(5) ОблС на БСП се свиква от председателя, както и по искане
на една трета от членовете му. О бластният съвет заседава не помалко от веднъж на два месеца.
(6) О бластният съвет на БСП:
1.
координира и подпомага
дейността
на общ инските
организации и техните органи за реализиране на партийната
политика на територията на областта. Прави предложения до
Националния съвет за реализиране на регионални и национални
партийни политики;
2. представлява партията във взаим оотнош енията й с органите
на дъ ржавната власт на областно равнищ е;
3. осъщ ествява коалиционно взаим одействие и сътрудничество
с други политически партии и структури на граж данското общ ество
на областно равнищ е в съответствие с реш енията на националните
органи;
4.
организира и координира
предизборната дейност в
зависим ост от характера на предизборната кампания;
5.
подреж да
в листа
за
съответния
изборен
район
предложенията на общ инските конф еренции за кандидати за
народни представители, без да определя водача на листата и
местата на коалиционните партньори и граж данската квота;
6. стопанисва предоставеното му партийно имущ ество.
(7) Градсият съвет на БСП в столица изпълнява ф ункците и на
ОблС.

VII. Н А Ц ИО НА ЛНИ ОРГАНИ НА П А РТИ Я ТА
Чл.ЗО. Н АЦ И О Н АЛН И О РГАНИ НА П А РТИ Я ТА СА:
1. Конгрес;
2. Национален съвет на БСП (НС);
3. И зпълнително бюро на Н ационалния съвет на БСП (ИБ);
4. О бщ опартийна контролна комисия на БСП (ОПКК).

КОНГРЕС
ЗА СЕДАНИЯ

-

ПРАВОМОЩИЯ,

СЪ СТАВ,

СВИКВАНЕ

И

Чл.31. {1) Конгресът е върховен орган на партията, който се
избира за срок четири години.
(2) Конгресът е постоянно действащ орган и заседава не помалко от веднъж годишно.
(3) Конгресът се свиква по реш ение на Н ационалния съвет, по
инициатива на повече от половината от общ инските и районните
съвети или по инициатива на една трета от членовете на партията.
(4) Заседанията на Конгреса са редовни, ако в тях участват
повече от половината от избраните делегати.
(5) Реш ение за заседание на Конгреса взема Н ационалният
съвет най-малко три месеца преди неговото провеждане.
(6) Д атата и проектът за дневен ред на Конгреса, както и
нормата на представителство, се обявяват най-малко два месеца
преди провеждането му.
(7) М атериалите за Конгреса се предоставят от Националния
съвет на д елегатите не по-късно от една седмица преди
заседанието.
(8) О бявяването на Конгреса и заседанията му се извърш ва
чрез централния печат и с писма до общ инските/районните съвети
на БСП.
(9) За вземане на решения по неотложни въпроси заседанието
на Конгреса може да бъде свикано от Н ационалния съвет и в пократък срок, но не по-късно от четиринадесет дни преди датата на
провеждането му. Д елегатите се уведом яват за датата, мястото,
часа и дневния ред на заседанието в същ ия срок лично, по телеф он
или с електронно съобщ ение, чрез ОбС на БСП.
(10) Конгресът се свиква при спазване изискването за
м аксимално широко представителство на делегатите от общ инските
конф еренции по норма на представителство, определена от
Националния съвет. Кандидатите за делегати на Конгреса се обсъж 
дат и издигат от основните партийни организации, от групи или от
делни социалисти и се избират от общ инските и районните
конф еренции.
(11) Д елегати на Конгреса са:
1. избраните от общ инските и районните конф еренции на
партията;
2. председателят на БСП;
3. председателят на О бщ опартийната контролна комисия на
БСП;
4. бивш и председатели на Националния съвет на БСП;
5. настоящ ите и бивш и председатели на Н ародното събрание и
м инистър-председатели - социалисти;
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6. народните представители и представителите в ЕП —
социалисти;
7. членовете на ръководствата на М ладеж кото и Ж енското
обединение и на Д виж ението на ветераните - до петима
представители от всяко.
8. директоръ т на ИПИ „Димитър Б лагоев“ и ръководите на
научните центрове.
(12) Д елегати на Конгреса, отпаднали поради законова
несъвм естим ост на партийното членство, отказ от членство,
преминаване в друга партия, трайно напускане на страната, болест
или смърт, се зам енят от партийните организации по реда за избор
на делегати на Конгреса.
(13) Конгресът;
1. приема, изменя и допълва П рограмата и Устава на партията;
2. обсъжда и приема отчетите на Н ационалния съвет, на О б
щ опартийната контролна комисия, на П арлам ентарната група и
приема реш ения по тях;
3. определя насоките на предизборната и парлам ентарната
дейност на партията;
4.
обсъжда
актуални
политически
въпроси
и
приема
платф орми, програми и други документи;
5. ф ормира партийни комисии по въпроси, свързани с
партийната д ейност и публичните политики, които ф ункционират по
ред и начин, определени с реш ението за тяхното изграждане;
6. избира членове на НС на БСП, председател и членове на
ОПКК на БСП по предложения на общ инските и на районните
конф еренции и на делегатите на Конгреса;
7.
констатира
прекратяването
на
правом ощ ията
на
председателя на БСП:
8. решава въпросите за прекратяване съ щ ествуването на пар
тията, сливане и вливане в други партии, за които е необходимо
мнозинство от 2/3 от делегатите.
НА Ц И О Н А Л ЕН
С Ъ В ЕТ
СВИКВАН Е И ЗА СЕД АН ИЯ ,

-

СЪ СТАВ,

ПРАВОМОЩИЯ,

Чл. 32 (1) Н ационалният съвет на БСП е ръководен орган на
партията. Н ационалният съвет осъщ ествява политическата дейност
на партията в периода между заседанията на Конгреса. В своята
дейност НС се ръководи от собствените си решения и от решенията на
Конгреса в рамките на неговите правомощия по устав. Подлежи на
контрол от Конгреса.
(2) Членове на Н ационалния съвет са;
1.
избраните от Конгреса; не по-малко от 20% от състава на
НС се избира с отделна младежка листа за социалисти до 35 години;
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2. избраният председател на БСП;
3. председателят на П арлам ентарната група;
4. председателят и зам .-председателите
на Народното
събрание - социалисти;
5. министрите - социалисти;
6.
ръководителите
на
М ладежкото
обединение,
на
О бединението на ж ените - социалистки и на Д виж ението на
ветераните;
7. областна квота - по един представители от всеки МИР.
(3) При отпадане на членове от НС на БСП и О П КК същ ите
попълват състава си с нови членове по реда на подреж дането им по
виш егласие при избирането им на Конгреса.
(4) В рамките на мандата представителите на отделните
области могат да бъдат сменяни
по реда на тяхното избиране.
Смяната
се утвърждава на първото следващ о заседание
на
Конгреса
(5) Един и същ социалист не може да бъде избиран за
делегиран представител в два последователни състава на НС на
БСП.
(6) Н ародните представители социалисти могат да участват в
заседанията на Националния съвет със съвещ ателен глас.
(7) Н ационалният съвет избира от състава си:
1. по предлож ение на председателя на БСП И зпълнително
бюро, в това число зам.-председатели и секретари.
2. комисии и съвети.
(8) Н ационалният съвет се свиква в съответствие с плана за
работата му, по реш ение на И зпълнителното бюро или по искане на
една трета от членовете на НС. НС на БСП заседава не по-малко от
веднъж на два месеца.
ПРАВО М О Щ ИЯ НА НС НА БСП
Чл. 33. Н ационалният съвет на БСП:
1. организира изпълнението на конгресните решения;
2. разработва, провежда и защ итава партийната политика за
развитие на страната;
3. представлява партията във взаимоотнош енията й с органите
на държавната власт и на местното самоуправление, с ръководствата
на други партии, организации, движения и сдружения и в случаите,
предвидени в законите на страната;
4. осъщ ествява ръководство и координация на дейността на
местните
организации и органи на партията при изпълнение на
националните задачи;
5. ръководи меж дународната дейност на партията;
6. приема структурата, щата и бю джета на Н ационалния съвег^,
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7. изгражда при необходимост съвети, комисии, експертни и
работни групи, както и други помощни органи и звена, изслушва
ежегодно отчетите за дейността им и взема решения по тях;
8.
приема
правилници
и
правила
за
дейността
и
ф ункционирането на партията, съгласно изискванията на Устава на
БСП;
9. оказва политическа и методическа помощ на местните
организации и периодично оценява дейността им; работи постоянно
за повиш аване на политическата и организационната подготовка на
партийния актив;
10. предлага и организира вътреш нопартийни реф ерендуми и
допитвания по въпроси от национален характер;
11.
осъщ ествява
коалиционно
взаим одействие
и
сътрудничество на партията с политически партии и структури на
гражданското общ ество на централно и местно ниво и реш ава въп
роса за предизборните съюзи и правителствените коалиции на
партията;
12. определя критериите и процедурите за издигане на
кандидатите за общ ински съветници и кметове; за народни
представители и представители в ЕП; за президент и вицепрезидент;
13. приема решение за участие и регистрация на партията в
различните видове избори; регистрира листите на партията за
различните видове избори или делегира това правомощ ие на други
органи в партията;
14. утвърждава кандидатите на партията за кметове на общини;
15. определя водачите на листи, местата на коалиционните
партньори и гражданската квота. Приема решение за окончателното
подреждане на листите за народни представители. О пределените от
НС места на коалиционните партньори се попълват по тяхно
предложение, а местата на гражданската квота - по решение на
Националния съвет;
16.
утвърждава
мажоритарните
кандидати
за
народни
представители след обсъждане с общинските, градските и областните
съвети на БСП;
17. утвърждава листата за президент и вицепрезидент;
18. подрежда и утвърждава листата за членове на Европейския
парламент;
19. подготвя и организира предизборната кампания на партията и
нейното участие в изборите. И зработва предизборните докум енти на
партията. Определя задълженията и отговорностите на местните
организации в периода на предизборните кампании и изборите;
20. определя стратегията и тактиката на парлам ентарната
дейност съвместно с П арлам ентарната група на БСП;
21. взема реш ение за участие в изпълнителната власт;
22. утвърж дава кандидатурите за м инистър-председател и
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министри;
23.
въздействие.

взема решения относно налагане на мерки за партийно

П РЕД С ЕД А ТЕЛ НА БСП
Чл. 34. (1) П редседателят на БСП е председател и на
Националния съвет на БСП.
(2) П редседателят на БСП:
1. осъщ ествява политическите взаимоотнош ения на партията с
държ авните органи и структурите на граж данското общ ество или
възлага такива ф ункции на зам .-председателите на Националния
съвет или на други членове на И зпълнителното бюро;
2. предлага за избор състава на И зпълнителното бюро от НС;
3.ръководи,
организира
и
координира
дейността
на
И зпълнителното бюро на НС;
4. представлява БСП;
(3) П редседателят на БСП може да упълном ощ ава и други
лица за извърш ване на определени действия.
И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Н О БЮ РО НА НС НА БСП
Чл.35. (1) ИБ на НС на БСП изпълнява реш енията на НС и
осъщ ествява оперативно-политическото ръководство на партията,
включително:
1. реш ава текущ и въпроси на партийния живот;
2. взема реш ения по имущ ествени, ф инансови и стопански
въпроси на партията, които не са от изклю чителната ком петентност
на Конгреса или Националния съвет;
3. свиква Н ационалния съвет на заседания и се отчита пред
него
(2) ИБ заседава не по-малко от веднъж на две седмици.
ОБЩ ОПАРТИЙНА

КО Н ТРО Л Н А

КО М И СИЯ .

СЪ СТАВ,

П РАВО М О Щ И Я
Чл.36. {1) Н ационален контролен орган на партията е
О бщ опартийната контролна комисия на БСП.
(2) О бщ опартийната контролна комисия се избира от Конгреса.
П редседателят и членовете на О ПКК се избират от предлож ените на
общ инските конф еренции и от издигнати на Конгреса кандидати.
(3) По предлож ение на председателя О П КК на БСП избира от
своя състав оперативно бюро в състав: зам.-председатели,
секретари и членове, чийто брой се определя от ОПКК.
(4) О перативното бюро на О бщ опартийната контролна комисия
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на БСП:
1. организира текущ ата работа на комисията;
2. взаим одейства с И зпълнителното бю ро на Националния
съвет на БСП;
3. методически подпомага дейността на местните контролни
комисии;
4. ф ормира постоянни работни групи или комисии.
(5) П редседателят на О бщ опартийната контролна комисия
участва в работата на И зпълнителното бюро на Н ационалния съвет
на БСП със съвещ ателен глас.
(6) О П КК предлага проект за щат и бю дж ет на комисията, който
е неразделна част от единния бю джет на БСП и се приема на
съвместно заседание на НС на БСП и О П КК на БСП.
(7) О бщ опартийната контролна комисия (ОПКК):
1. проверява спазването на Устава и правил ниците за неговото
приложение от партийните членове, органи и организации;
2. проверява ф инансовата дейност на организациите и
органите на партията, свързана с тяхното ф ункциониране и
провежданите
предизборни
кампании;
упражнява
вътреш ноф инансов контрол върху изпълнението на партийния
бю джет и стопанските дейности на партията;
3. проверява организационната и деловодната отчетност на
организациите и органите на партията, както и стопанисването на
партийното имущ ество;
4. търси отговорност за наруш енията на П рограмата, Устава на
партията и правилниците за неговото приложение, законите на
страната, на нормите на общ ествен морал и налага мерки за
партийно въздействие;
5. разглежда и реш ава жалби и възражения, вътреш нопартийни
спорове, както и въпроси на партийната етика;
6. проверява сигналите за наруш ения при приемане, отпадане
и изклю чване от партията, при налагане на
мерки за партийно
въздействие; при избора на партийните органи и на кандидатите на
БСП за публични длъж ности.

И Д Е Й Н О -П О Л И Т И Ч Е С К И И П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О - ТВ О Р Ч Е С КИ
ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ
Чл.37. (1) За участие на социалисти и сим патизанти във
ф орм ирането и провеж дането на партийната политика м огат да се
създават идейно-политически и проф есионално-творчески партийни
структури - дискусионни клубове, обединения и ф едерации.
(2) О сновната им цел е изработването, прилагането и защ итата
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иа партийната политика и нейните възможни алтернативи в различни
сфери на общ ествения и политическия живот.
(3)
И дейно-политическите
и
проф есионално-творческите
партийни структури могат да се обединяват на местно и национално
ниво на ф едеративен принцип.
(4) С труктурите нямат задължително представителство в
органите на партията. По искане на ф едерациите районните,
общ инските и градските конф еренции могат да взем ат решения, с
които да определят норма на делегиране и утвъ рдят техни
представители в своя състав и в състава на съответния им районен,
общински, градски съвет. Конгресът на БСП по искане на
национална ф едерация може да вземе реш ение за вклю чване на
техни делегирани представители в състава си в състава на НС на
БСП
(5) В дейността им могат да участват социалисти и
сим патизанти по ред и начин, определен в правилника за
изграждането им.
Чл. 38 Редът за издаване на членска карта, за регистрацията
на основните партийни организации, идейно-политическите и
проф есионално-творческите партийни структури, м еханизм ът за
създаването и закриването им, движението на членовете и други се
определят с „П равилник за регистрацията в БСП и осъщ ествяване
дейността на идейно-политическите и проф есионално-творческите
партийни структури” , приет от Националния съвет.
О Б Е Д И Н ЕН И Я
НА М ЛА ДЕЖ ИТЕ,
ВЕТЕРАНИТЕ В ПАРТИЯ ТА

НА

Ж Е Н И ТЕ

И

НА

Чл. 39. За да се отчетат специф ичните особености и
интереси на членовете на БСП до 35 години, на ж ените-социалистки
и на социалистите-ветерани и за да се организира по-добре
политическата им и друга дейност за тяхното отстояване и за
развитие и разпространение на социалистическите идеи в България,
в партията се създават М ладежко обединение, О бединение на
ж ените-социалистки и Д виж ение на ветераните.
Чл.40. (1) В своята дейност М ладеж кото
обединение,
О бединението на ж ените социалистки
и Д виж ението на
ветераните-социалисти се ръководят от принципите, залегнали в
П рограмата и Устава на БСП.
(2) С труктурите по ал. 1 ф ункционират според приети от всяка
от тях правила, утвърдени от Н ационалния съвет.
(3) Трите обединения делегират свои представители в
ръководните органи на партията на всички нива, според приетите за
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това норми.
(4)
Целта им е да създават условия за разгръщ ане на една поцялостна политическа дейност на младежите, ж ените и ветераните социалисти както във вътреш ен, така и в меж дународен план.
(5) В своята дейност те могат да взаим од ействат и с други
структури на граж данското общество.
(6) Ч леновете на трите структури могат да членуват и в други
структури на граж данското общ ество, които не са политически
партии и чиито цели не противоречат на същ ността, ценностите,
целите и политиката на БСП.
(7) В дейността на трите обединенията могат да участват и
симпатизанти.
VIII. КА НДИДАТИ ЗА ПУБЛИЧНИ Д Л Ъ Ж Н О С Т И
КАНДИДАТИ НА ПАРТИЯ ТА ЗА П УБЛИЧНИ Д Л Ъ Ж Н О С Т И
Чл.41. (1) П артията провежда своята политика в Народното
събрание,
в
Европейския
парламент,
в
правителството,
в
общ инските съвети и кметствата чрез избраните в състава им свои
членове и чрез други разреш ени от закона дем ократични ф орми и
средства. Тя
носи политическа и морална отговорност за
общ ествената дейност и позиции на своите представители.
(2) Кандидати за президент и вицепрезидент; председател или
зам .-председател на Народното събрание; м инистър-председател;
народни представители и представители в Европейския парламент;
министри; кметове, зам.-кметове, общ ински съветници, както и за
други държ авни длъж ности от името на БСП могат да бъдат
български
граждани,
за
които са налице
изискванията
на
конституцията и законите на страната и които притеж ават високи
нравствени и проф есионални качества.
(3) Кандидатите от името на БСП подписват декларация, че
отговарят на изискванията на конституцията, законите на страната,
Устава н БСП и че ще бъдат лоялни към политиката на партията.
(4) Членове на БСП, повторно приети в партията след
прекратяване на членството им по чл. 13, не м огат да бъдат
кандидати за публични длъж ности от името на БСП в период от два
мандата на съответната длъж ност след възстановяване на
членството им в партията;
(5) Кандидати за народни представители не м огат да бъдат
социалисти, които са били 12 години народни представители. Това
ограничение не се отнася за председателя на БСП.
(6) Кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент, за
народни представители, за представители в ЕП и за кметове и
общ ински съветници се избират чрез дем ократични процедури, които
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включват:
1. О ценка за дейността на номинираните.
2. Избори, които се извърш ват при две възможности:
а) преки вътреш нопартийни избори по ред и условия,
определени от НС на БСП;
б) избори от общ инските/районните и градските конф еренции в
избирателните райони;
(7) Реш ението за вида на изборите - преки вътреш нопартийни
или от общ инските партийни конф еренции, се взема от НС на БСП.
(8) В случаи на отпадане на кандидат след утвъ рж даване или
регистрация на кандидатска листа на БСП или на нейните коалиции,
се прилагат следните изклю чения при попълване на изборните листи
за съответния вид избори:
1. Нови кандидати за народни представители или за членове на
Европейския парлам ент от Република България могат да бъдат
утвърждавани и предлагани за регистрация от ИБ на НС на БСП;
2. Нови кандидати за общ ински съветници и кметове на
кметства могат да бъдат утвърждавани и регистрирани по реш ение
на ОбС на БСП или ГС на БСП; нови кандидати за кметове на
общини се утвъ рж дават с решение на ИБ на НС на БСП и се
регистрират от упълном ощ ения представител за общ ината.
Н Е С Ъ В М Е С Т И М О С Т НА ПОСТОВЕ
Чл.42. (1) И збраните за кметове на общ ини/райони, за
областни управители, за народни представители, за представители в
Европейския парламент, за министри, зам .-м инистри и изпълнителни
директори на агенции или ръководители на други сам остоятелни
държавни органи не могат да бъдат председатели на общ ински,
районни, градски и областни съвети и общ ински, районни и градски
контролни комисии на БСП.
(2) П редседателите на ОбС, PC, ГС, ОблС на БСП и на ОбКК,
РКК и ГКК на БСП се освобож дават от длъ ж ност на първото
заседание на партийния орган. На същ ото заседание, но не по-късно
от два месеца след встъпването им в длъжност, се избира и нов
председател,.
(3) При неизпълнение на ал. 2 НС на БСП насрочва заседание
на съответния орган.
IX. О Б Щ О П А Р Т И Й Н И РЕФ ЕРЕН Д УМ И И Д О П И ТВ А Н И Я
Чл.43. (1) С реш ение на Н ационалния съвет, по мотивирано
предложение на 1/3 от неговите членове или на И зпълнителното
бюро се провеждат общ опартийни реф ерендуми и допитвания по
въпроси от национално и общ опартийно значение.

(2) С реш ение на О бщ инския, Районния, Градския и О бластния
съвет по мотивирано предложение на 1/3 от техните членове или на
изпълнителните им бюра се провеждат реф ерендуми и допитвания
по въпроси от местен характер
(3) Реш ението за провеждане на реф ерендум се взема с
м нозинство от 2/3 от членовете на партийните органи. Реш енията за
провеждане на допитвания се вземат с обикновено мнозинство.
(4) В реф ерендум а участват членовете на партията. В
допитванията могат да участват по реш ение на НС на БСП и
симпатизанти.
(5) Р езултатът от реф ерендума задължава ръководството на
съответното партийно ниво с произтичащ ите от него реш ения, когато
в реф ерендума са участвали повече от половината членове на
партийната структура и повече от половината от тях са дали
положителен отговор на поставения
въпрос.
Резултатът от
допитването служи за приемане на реш ения и ф орм иране на
позиции по поставения въпрос.
(6) Условията за провеждане на реф ерендуми и допитвания се
уреждат с правилник, приет от НС на БСП.

X. П О Л И ТИ КА НА ПАРТИЯ ТА ЗА У П Р А В Л Е Н И Е НА
Д Ъ Р Ж А В А Т А И В М ЕСТНО ТО С А М О У П Р А В Л Е Н И Е
П А Р Л А М Е Н Т А Р Н А ДЕЙ НО СТ. П А Р Л А М Е Н Т А Р Н А ГРУПА
Чл.44. (1) П артията провежда своята политика в Народното
събрание и в правителството чрез избраните в съставите им нейни
членове.
(2) Народните представители, избрани от името на БСП, се
обединяват в П арлам ентарна група.
(3) Народните представители осъщ ествяват политическата л и
ния и предизборната платф орма на партията в парламента,
(4) Законодателните и другите инициативи на народните
представители се обсъж дат в П арлам ентарната група, която
изработва и отстоява общ о становищ е.
(5) Народните представители - социалисти организират по
правило предварително обсъждане на проекти за нормативни
актове, както и на значими инициативи и действия с избиратели и
експерти.
(6) Н ародните представители периодично инф орм ират за
дейността си партийните съвети и партийните организации. Всекй
народен представител е длъжен да даде отговор на социалистите,
отправили питане към него.
(7) При реализиране

на своите ф ункции

П арлам ентарната
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група получава необходим ата инф ормация и консултантска помощ
от партийните съвети и от научните и изследователските звена на
партията.
(8) По важни въпроси, по които предстои обсъждане в
Народното събрание и в правителството, се изработва общ а позиция
на съвместни заседания на П арламентарната група и Националния
съвет на БСП.
(9) Кворум ът на съвместното заседание се отчита отделно за
двата органа. Реш енията се вземат съвм естно с обикновено
мнозинство от присъстващ ите, като всеки участник в съвм естното
заседание има право на един глас.
(10) П арлам ентарната група осъщ ествява своята дейност на
основата на правилник, приет в съответствие с Устава на БСП и с
правилниците за неговото прилагане.
(11) П арлам ентарната група:
1. осъщ ествява политиката на партията в рамките на
парлам ентарната дейност;
2. взема решения, съответстващ и на Устава на БСП и на
политиката на партията, ф ормирана на Конгреса и от НС на БСП,
3. избира от състава си председател и по негово предлож ение
ръководство в състав: зам.-председатели; секретари и говорител;
(12) П арлам ентарната група на БСП в ЕП се сф ормира и
ф ункционира на основата на свой устройствен правилник.
П А РТИЙ НА Д Е Й Н О С Т В М ЕСТНО ТО С А М О У П Р А В Л Е Н И Е
Чл.45. (1) П артията провежда своята политика в органите на
местно сам оуправление чрез нейните членове, избрани в състава им
и чрез други разреш ени от закона дем ократични ф орми и средства
(2) О бщ инските съветници, избрани от името на БСП, се
обединяват в Група на общ инските съветници.
(3) О бщ инските съветници осъщ ествяват политиката на
партията и предизборната платф орма на общ инската организация в
местните органи на самоуправление.
(4) И нициативите, свързани с нормативни актове, реш ения и
други предложения на общ инските съветници се обсъж дат от
Групата общ ински съветници, която изработва и отстоява общо
становище.
(5) Групата общ ински съветници организира по правило
предварително обсъждане с избиратели и експерти на проекти за
нормативни актове, както и на значими инициативи и действия.
(6) О бщ инските съветници, кметовете и зам.-кметовете,
издигнати от БСП, периодично инф орм ират за дейността си
партийните съвети и организации и са задължени да дават отговор
на социалистите и симпатизантите, отправили питане към тях.
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(7) При реализиране на своята дейност Групата на общ инските
съветници получава необходимата инф ормация и консултантска
помощ от общ инските и областните съвети на БСП и от научните и
изследователските звена на партията.
(8) По важни въпроси на местното сам оуправление, по които
предстои обсъж дане в общ инските съвети и кметствата, се
изработва общ а позиция на съвместни заседания на Групата
общ ински съветници и О бщ инския съвет (ГС) на БСП.
(9) Кворумът на съвм естното заседание се отчита отделно за
двата органа. Реш енията се вземат съвм естно с обикновено
мнозинство от присъстващ ите.
Всеки участник в съвместните
заседания има право на един глас.
(10) Групата на общ инските съветници:
1. осъщ ествява политиката на партията в рамките на своята
дейност в О бщ инския съвет;
2. взема реш ения, съответстващ и на Устава и на политиката на
партията, ф орм ирана на О бщ инската/Градската конф еренция на
БСП;
3. осъщ ествява своята дейност на основата на правилник,
приет в съответствие с Устава на БСП и правилниците за неговото
прилагане;
4. избира от състава си ръководител и по негово предложение:
зам.-ръководители, говорител и секретар; при ограничен брой на
общ инските съветници се избира само ръководител.

XI. КАДРО ВА П ОЛИТИКА
ПРИНЦИПИ
Чл. 46. (1) Кадровото обезпечаване на дейността на партията
се извърш ва на основата на кадрова система, която включва:
1. връзките, взаим оотнош енията и структурите, които участват
в цялостния процес по подбора, развитието, подготовката и
съхранението на партийните кадри на всички равнищ а;
2. равния достъп на социалистите до възм ож ностите за
развитие и реализация в съответствие с утвърдени нива и критерии;
3. необходимата специализирана политическа подготовка и
проф есионализъм;
4. алтернативност при избора на представители на партията за
публични длъж ности и за национални или местни избори.
(2) Н ационалният съвет, областните, градските, районните и
общ инските съвети създават кадрови регистри.
(3) С ъздаването на кадрови регистри се извърш ва в
съответствие с нормативната база за защ ита на личните данни на
гражданите.

зз

(4) П одборът на кадри се извърш ва в две основни направления:
кадри за партийни длъж ности; кадри за публични длъж ности.
(5) И зточници за подбор на кадри са членовете на БСП;
симпатизантите;
проф есионално
утвърдените
и
партийно
неангажирани граждани.
П О Л И ТИ Ч ЕС КИ КАДРИ И С Ъ ТРУД НИ ЦИ
Чл. 47. (1) По реш ение на партийните органи техните
председатели, зам .-председатели и секретари м огат да изпълняват
политическите си ф ункции на общ ествени начала или на щат.
(2)
Н ационалният
съвет
на
БСП
подпомага
щатното
обезпечаване на местните съвети.
(3) Работата на изборните партийни органи се подпомага от
щатни политически и технически сътрудници и външ ни експерти.
Ч исленият състав, организацията и задачите им се определят от
партийния орган. При привличането им се отчита становищ ето на
основната партийна организация, в която членуват.
(4) Т рудовоправните отнош ения на щ атните сътрудници в
партийните
органи
се
уреж дат с правилник,
утвърден
от
Националния
съвет в съответствие с д ействащ ото трудово
законодателство.
(5) П олитическите сътрудници са членове на партията, работят
под ръководството на изборния орган и се отчитат пред него.

XII ЕТИЧЕН КОДЕКС
Чл. 48 Н ационалният съвет по предлож ение на О П КК на
съвместно заседание приема Етичен кодекс за членовете и
сим патизантите на партията.
(1) Етичиният кодекс отразява:
1. изискванията за деклариране имущ еството на кандидате на
партията за публични длъжности, както и за членовете на НС.
2. несъвм естим ости с партийната дейност и възможен
конф ликт на интереси, свързан с партийната дейност.
(2) Ч леновете и сим патизантите на БСП са задължени да
прилагат в общ ествената си дейност и поведението си принципите,
заложени в Етичния кодекс и ценностите на партията и да
съдействат за засилване на доверието в нея.

XIII. ИМУЩ ЕС ТВ О , Ф И Н А Н С И Р А Н Е
И РА ЗХО ДВ АНЕ НА С РЕД С ТВ А

ИЗТО ЧНИ ЦИ НА Ф И Н А Н С И РА Н Е
Чл. 49. (1) За своето ф ункциониране и де йно ст БСП осигурява
ф инансови средства от членски внос и източници, реглам ентирани
от Закона за политическите партии. Н ационалният съвет приема
Правилник за ф инансовата и деловодната д ейност в БСП.
(2) Ф инансирането и използването на ф инансовите ресурси се
осъщ ествява на базата на цялостна система, която отчита
политическите приоритети и възможностите на партията за тяхната
реализация.
ЧЛЕНСКИ ВНОС
Чл. 50. (1) Ч ленският внос се плаща задълж ително от всички
партийни членове и се събира в основната партийна организация.
(2) Размерът, редът и начинът на неговото събиране, отчитане
и разпределение между партийните организации и партийните
съвети се определят от НС на БСП.
(3) Н ародните представители - социалисти и социалисти на
други длъж ности, чийто списък се утвърждава от НС на БСП, плащ ат
членски внос в размер не по-малък от 10% от месечното си
възнаграждение.
(4) Д епутатите в ЕП, народните представители, министрите и
кметовете на общ ини - членове на партията, заплащ ат членския си
внос в НС на БСП. НС превежда в ОбС на БСП в трим есечен срок
получения от тях членски внос според взетото реш ение на НС за
разпределение размера на членския внос.
(5) Всеки социал ист може да прави допъ л нителни доброволни
вноски.
Чл. 51. (1) И мущ еството на БСП се състои от правото на
собственост и други вещни права върху движ им о и недвижимо
имущ ество и други права, регламентирани в закона.
(2) НС предоставя на партийните съвети и организации
имущ ество за стопанисване.
(3) П ървостепенен разпоредител на бю дж ета на НС и
предоставените средства от държавния бю дж ет на партията е
председателят на БСП. П редседателят предлага на НС да се
преразпределят бю джетни средства на местните партийни съвети,
които са второстепенен разпоредител на бю джетни средства.
(4) Р азходването на средствата от държ авния бю дж ет и
собствените приходи се отчита по единна бю джетна класиф икация,
утвърдена от НС на БСП.
(5) Ежегодно до 31 март, в съответствие със Закона за
политическите партии, БСП представя годиш ен ф инансов отчет в
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Сметната палата.
XIV.
В З А И М О Д ЕЙ С ТВ И Е С ДРУГИ
П О Л И ТИ Ч ЕС КИ ПАРТИИ И О РГА Н И ЗА Ц И И
В З А И М О Д Е Й С Т В И Е С ДРУГИ П О ЛИ ТИ Ч ЕС КИ ПАРТИИ
Чл.52 (1) П ринципът на равнопоставеността е водещ при
осъщ ествяване на коалиционната политика и взаим одействието на
БСП с граж данските организации.
(2) Реш енията за партньорство, съвм естно участие и коалиране
с други политически партии при национални избори, както и за
характера на коалицията - предизборна или следизборна, се вземат
от Националния съвет на БСП, а от общ инските съвети - при местни
избори.
(3) П арлам ентарната група на БСП и групите на общ инските
съветници социалисти, в съответствие с политиката на партията и
реш енията на НС на БСП и ОбС на БСП, осъщ ествяват
сътрудничество с групи на други политически партии за реш аване на
конкретни задачи и проблеми.

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е СЪС С И Н Д И КАЛ НИ , РА Б О ТО Д А Т Е Л С КИ
И ГРАЖ ДАНСКИ О РГАНИ ЗА ЦИИ
Чл.53. (1) БСП взаимодейства с граж данските организации,
съюзи и движения, като подкрепя действия и инициативи, които са
насочени към постигане на хуманни, дем ократични и родолю биви
цели, а така същ о действия в защ ита на проф есионални и съсловни
социално справедливи интереси на гражданите, членуващ и в тях.
(2) Всеки член на БСП е свободен да членува в синдикат по
лично предпочитание. Социалистите, които членуват в синдикати, се
вклю чват активно в синдикални инициативи и действия в защ ита на
законни и справедливи социални и икономически интереси на хората
на труда.
(3) Членовете на партията могат да създават, да се вклю чват и
активно да участват в граждански организации, чиито цели не са в
противоречие с П рограмата и Устава на партията и имат социална и
хуманна насоченост.
XV. П О ЛИ ТИ Ч ЕС КО О Б Р А ЗО В А Н И Е

V ■ U
ЦЕЛИ
И
О БРА ЗО В А Н И Е

О РГАН И ЗА Ц И Я

НА

ПОЛИТИЧЕСКОТО

Чл.54.
П олитическото образование създава условия за
овладяване на основите на политическото знание на всички равнищ а
в партията. То допринася за ф орм иране на проф есионални
политици и екипи и създава политически умения сред новото
поколение членове и сим патизанти на партията.
Чл. 55. (1) Н ационалният съвет избира Комисия за политическо
образование, която ф ормира единна система за организация,
координация
и
взаимодействие
при
осъщ ествяването
на
политическото образование в партията, която се утвърждава от ИБ
на БСП.
(2) На всички нива в партията се избират отговорници за
политическото образование с право да организират сам остоятелни
инициативи в рамките на утвърдената система.
(3) П олитическото образование се осигурява ф инансово от
бю джета на НС на БСП. Всяка година минимум 10 на сто от
събрания членски внос на всички нива в партията се изразходва за
политическо образование.
Н А Ц И О Н А Л ЕН
БЛАГОЕВ"

ПО ЛИТИЧЕСКИ

И Н С ТИ ТУТ

„Д ИМ И ТЪ Р

Чл. 56. (1) Н ационалният политически институт „Димитър
Б лагоев“ (НПИ) обединява научния потенциал
на партията,
отчитайки както натрупания опит и традиции, така и съврем енните
политически условия.
(2) Д иректор на НПИ е председателят на Комисията за
политическо образование, който се избира от Н ационалния съвет.
Ръководството на НПИ се ф ормира на екипен принцип по
предложение на председателя, съгласувано с ИБ на НС на БСП. По
право в ръководството влизат ръководителите на научни центрове
към института.
(3) Н ационалният политически институт се ф инансира от
бюджета на НС на БСП. НПИ може да участва в съвместни проекти
с политически и изследователски центрове.
Чл. 57. Н ационалният политически институт:
1. реализира изследователска работа, разработва аналитични
продукти и докум енти, политически и стратегически анализи и
проучвания, ф орм ира политически и научни предложения и
публични политики за нуждите на партията;
2. обезпечава научно дейността на партията по подготовката и
развитието на кадрите на всички нива. Реализира основните
дейности свързани с политическото образование на членовете,
активистите и кадрите на партията;
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3. изпълнява ф ункциите по планирането и координацията на
образователните
и квалиф икационните
дейности,
участва
в
разработването на учебни програми. Разработва общи критерии на
подбор на обучаем ите по отделните образователни модули, като
осигурява условия на равен достъп;
4. развива дейност за разш иряване на знанията и опита на
кадрите чрез надграждащ и обучения и създава база от кадри с
различна проф есионална насоченост и компетенции. Подпомага
дейността на организациите в партията, на неправителствените
организации и движ ения на национално и м еж дународно ниво, с
които партията е свързана;
5. може да създава ф илиали в страната, при достатъчно
научно и кадрово обезпечаване, с реш ение на ИБ на НС по
предложение на ръководството на НПИ;
6. отговаря за поддръжката и стопанисването на музеите и за
изграждането на архив и библиотека към Националния съвет.
О тговаря за поддърж ането и редовното попълване на библиотечен
фонд с научна и справочна литература и има на свое разположение
абонаменти за чуж дестранна научна и теоретична периодика;
7. изготвя издателска програма, като м атериалите с оперативен
характер се предоставят в електронен формат.
Чл. 58. (1) С реш ение на НС по предлож ение на ИБ към НПИ се
изграждат научни центрове, които се ангаж ират с политически
изследвания и съдействат при изработване на политически позиции,
програмни и други докум енти на партията, извърш ват исторически,
политически,
социологически
и други
изследвания,
развиват
проектна дейност в сътрудничество със сродни структури в страната
и в чужбина, осъ щ ествяват експертна и консултантска дейност в
съответствие с нуждите на партията и участват активно в развитието
на политическото образование.
(2) Н ационалният съвет на партията утвърж дава статута,
ф ункциите и задачите на научните звена на партията.
(3) НПИ и научните центрове внасят годиш ния си план в ИБ на
НС, а годиш ния отчет - в Националния съвет.
XVI. ПЕЧАТНИ И ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ
Чл.59. (1) Печатни и електронни издания на партията са:
1. Вестник „Д ум а” - национален всекидневник;
2. С писание „Н ово врем е” - теоретично издание на партията за
социални идеи, политика и култура;
3. „С ъвременен показател” - инф орм ационен бю летин на
Националния съвет.
4. w w w .bsp.bg - интернет-сайта на БСП.
38

(2) Главните редактори на печатните и електронните издания
се определят от НС на БСП
XVII. НАГРАДИ И О ТЛИЧИЯ
Чл. 60. (1) О бщ ински организации и партийни членове могат да
бъдат награждавани с:
1.
награда за принос за реализацията на партийната
политиката и за постигнати високи резултати в партийната дейност;
2. награда за постигнати най-добри изборни резултати;
3.
награда „Димитър Благоев" за научни и политически
разработки и за изследвания на съвременния социализъм;
4.
награда „Георги Кирков М айстора“
за политическа
журналистика публицистика за разработване, разпространение и
отстояване на социалистическите идеи, принципи и ценности.
(2) Партийни членове могат да бъдат награждавани с:
1. отличие „почетен член на БСП" - за цялостна партийна и
политическа дейност;
2. отличие „заслужил социалист"
за постигнати високи
резултати в партийната и политическата дейност;
3. грамота.
(3)Н аградите и отличията се дават по реш ение на
Националния съвет, областните и общ инските съвети на БСП.
( 4 ) Н ационалният съвет може да учредява и други награди и
отличия и да удостоява с тях.
XVIII. ПРЕХО Д Н И И З А КЛ Ю Ч И Т Е Л Н И РА З ПО РЕД Б И
§ 1. И збраните до приемането на този Устав партийни органи колективни и еднолични, довъ рш ват мандата, за който са избрани.
§ 2. За пълен мандат на председателите на ОбС, PC, ГС, ОблС
и НС на БСП, както и на ОбКК, РКК, ГКК и О П КК на БСП, се приема
мандатът от пълен цикъл отчети и избори в цялата партия до
следващ ия пълен цикъл отчети и избори в цялата партия.

