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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4

на политическа партия
„Партия на българските комунисти"
(приет от 18-ия конгрес)

Глава I
Общи положения, политически цели и задачи
Чл. 1. Партията на българските комунисти е партия защитаваща
интересите на хората на
наемния труд, която има за идейна основа
Марксистко-Ленинското учение за обществено-икономическите отношения.
Чл. 2. Политически цели и задачи.
(1). Политическите цели на Партията на българските комунисти са:
1.
Да съдейства за формиране и изразяване на политическата воля
на гражданите в България чрез избори или по друг демократичен начин за
достигане на безкласово общество.
2.
Спирането на разрухата в икономиката на България, постепенно
въстановяване
на
производството,
растеж
на
националния
доход,
въсгановяване и развитие на социалните и културни придобивки на българския
народ, укрепване държавността и отбранителната способност на страната, мир
на Балканите, балансирани отношения със страните от Изтока и Запада и
политика на активен неутралитет;
(2). Партията на българските комунисти ще се бори за развитието на
социалистическото общество в България.
(3). Задачите на Партията на българските комунисти са:
1.
Участие на партията в местни, парламентарни, за европарламент и
президентски избори и влизане в структурите на властта на всички равнища,
самостоятелно или в коалиция с други политически сили;
2.
Изграждане структурите на партията във всички областни и
общински центрове на страната, както и в населените места; запознаване на
широката общественост с партийната програма и устава на партията;
организиране на теоретични семинари и дискусии по актуални проблеми на
общественото развитие.
3.
Да работи с политически средства за осигуряването на свобода,
достоен човешки живот, работа и справедливо заплащане според количеството
и качеството на вложения труд, безплатно образование и здравеопазване за
всички граждани на България, независимо от възраст, пол, етническа
принадлежност и вероизповедание.
Чл. 3.
Образуването и дейността на Партията на българските
комунисти са явни. Партията на българските комунисти развива своята
политическа дейност в рамките на Конституцията на Република България,
законите на страната и настоящия Устав. Нейната дейност обхваща територията
на Република България
Глава II
Наименование и седалище
Чл. 4. (1) Наименованието на партията е "Партия на бъя^рсмгге v
комунисти". Съкратеното наименование е "ПКБ".
(2). Седалището на Партията на българските комунисти е в гр. София.

(3). Адресът на Партията на българските комунисти е адресът на
Централния комитет и се определя с решение на Политбюро: гр. София, район
"Младост 1", ул."Йерусалим" №1, бл.24, вх./А/ 1, eT.VI, an.30.
Глава III
Ред за встъпване и прекратяване на членството
Чл. 5. (1). Член на ПБК може да бъде всеки пълнолетен български
гражданин с избирателни права, който:
1. приема и работи за изпълнението на нейната Програма;
2. спазва настоящия Устав;
3. членува в една от неините първични организации и изпълнява
партийните решения;
4. плаща редовно членския си внос.
(2). Членството се придобива, чрез подаване на писмена молбазаявление или заявление в първичната партийна или общинска /районна/
организация на ПБК.
(3). Редът за встъпване в партията се определя от Централния комитет,
чрез Инструкция.
(4). Приемането на нови членове на партията се извършва от първичните
партийни организации чрез гласуване с обикновено мнозинство, на основата на
подадената от кандидата писмена молба-заявление и препоръки от двама
членове на ПБК.
(5). Членове на други комунистически, работнически и социалистически
партии, обединили се с ПБК чрез присъединяване или вливане на техните
партии, структури или формации на основата на решението на съответните
компетентните органи, се приемат за членове на ПБК по право като попълват
писмена Молба-Заявление или Заявление до Общинския или висшестоящия
комитет на ПБК и се зачислят задължително в една от първичните партийни
организации /ППО/.
(6). Правата и задълженията за всеки член на партията възникват от
момента на приемането му и/или зачисляването му. Партийният стаж на
членовете от партиите и формациите обединили се с ПБК се зачита.
Чл. 6.
(1) Членството в партията се прекратява:
1.
по собствено желание;
2.
при смърт или поставяне под пълно запрещение;
3.
поради отпадане;
4.
с изключване;
5.
при прекратяване напартията.
(2). По собствено желание членството се прекратява чрез писмена молба
или декларация до ръководсттвото на ППО и/или висшестоящ орган, от датата
на подаването. Връщането на членската книжка се смята за декларация за
прекратяване на членството.
(3). Отпадането е следствие на идейна, политическа или организационна
несъвместимост между партийния член и партията. Поради отпадане
членството се прекратява при неплащане на членски внос повече от 6 месеца,
от датата на уведомителното писмо на ръководството нг ППО до съответния
партиен член с копие до висшестоящия орган..
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(3). C изключване членството се прекратява по решение на общото
събрание на ППО, в която членува партийният член или по решение на
висшестоящ орган, по ред определен с инструкция на Централния комитет на
ПБК.
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Глава IV
Права и задължения на партийните членове
Чл. 7. Всеки член на партията има право:
1.
На пълна информация за дейността на партията, на свободна
дискусия и да ползва информационната и материална база на партията;
2.
Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията;
3.
Да участва в разработването и осъществяването на политиката на
партията;
4.
Да отправя питания и заявления до всички ръководни и контролни
органи на партията и да получава отговор;
5.
На защита от страна на партията, ако е преследван по политически
причини;
6.
Да прави предложения и да критикува на партийни форуми на
всички нива;
7.
Да бъде предлаган за включване в избирателните листи при
местни и парламентарни избори, съобразно своята квалификация и
специализация.
8.
Да бъде инициатор на теоретични дискусии по всички въпроси на
партийната политика и проектите за партийни документи с изключение
положенията определящи характера на партията и принципите върху които тя
се изгражда.
Чл. 8. Всеки член на ПБК е длъжен:
1.
Строго да спазва Устава на партията.;
2.
Да участва в политическите инициативи на партията, да работи за
реализиране на Програмата и изпълнението на партийните решения;
3.
Да плаща редовно членския си внос;
4.
Да членува в една от ППО, да участва в нейната работа и
съблюдава партийната дисциплина, да пази единството, името и честта на
партията;
5.
Да съдейства за популяризиране политиката на партията в
обществото, за заздравяването на връзките на партията с хората на наемния
труд и младежта и за привличането на нови членове и съмишленици.
Глава V
Организационна структура, организационни принципи,
начин на вземане на решенията и кворум
Чл. 9. (1). ПБК е структурирана на териториален принцип, в съответствие
с административно-териториалното деление на сграната.
(2). ПБК се изгражда от:
1. Местни (секционни, селски, градски или по интереси първични партийни
организации (ППО);
2. Общински (районни) партийни организации (Общ.ПО^ (РПО); 7* \
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3. Градски партийни организации (Гр.ПО);
4. Областни партийни организации (Обл.ПО).
5. С Решение на ЦК на партията и при промени в административнотериториалното деление, могат да бъдат изграждани и други хоризонтални или
вертикални структури.
(3). Организационните принципи на изграждането на партията са
демократическия централизъм, колективност и мандатност, което означава:
1. Изборност и мандатност на всички ръководни органи;
2. Свобода на мненията и демократично обсъждане на всички въпроси;
3. Колективност при взаемането на решенията и лична отговорност при
изпълнението на поставените задачи;
4. Периодично отчитане на ръководните органи пред съответните
организации и пред по-висшестоящите ръководни органи;
5. Подчинение малцинството на мнозинството;
6. Задължителност при изпълнение решенията на висшестоящите органи.
(4) Колективност:
1. Решенията и становищата на висшите и върховния колективни партийни
органи (събранието на ППО, общинската, градската, областната конференция,
конгреса) са задължителни за избраните от тях ръководни органи, както и за
всеки партиен член поотделно.
2. Никой член на партията или ръководител няма право да налага или
поставя своето лично мнение над решението или становището на съответния
колективен орган.
3. Секретарите на Политбюро, преставляващи ПБК, секретарите на
Областните, Общинските, Градските комитети и секретарите на ППО са
организатори на работата на съответните колективни органи и на изпълнението
на техните решения. Те не могат да налагат на тези органи своето лично
мнение или становище и се подчиняват като всички останали на взетите с
мнозинство решения.
4. Нарушенията на колективността в партията и опитите да се установява
еднолично ръководство, на което и да е равнище, представляват тежко
нарушение на Ленинските принципи на ръководство и норми на партиен живот
и се наказват безкомпромисно със санкциите предвидени в настоящия Устав.
(5). Мандатност:
1. Мандатът
на
върховния ръководен орган на ПБК -Конгреса и на
централните ръководни и контролни органи на партията е със срок до пет
години. В рамките на този срок следва да се свика нов конгрес и изберат
съответните централни ръководни и контролни органи при спазване на
принципите на приемственост и обновление.
2. Мандатът на централните ръководни и контролни органи на ПБК е до
избирането на новите състави на следващия
отчетно-изборен конгрес и се
прекратява след регистрацията им в СГС - фирмено отделение. Мандатът на
отделни членове на тези органи се прекратява при смърт, при отпадане от
партията или при налагане на партийно наказание от съответните органи
съгласно настоящия Устав.
3. Общата продължителност на мандатите и срокът за прекъсването им за
секретарите на ППО, на Общинските и на Областните комитети на партията се
определя от ЦК.
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4.
Един и същи член на ПБК не може да бъде избран едновременно в
ръководен и контролен орган.
(6). Ред за свикване на форумите и заседанията на ръководните и
контролните органи на партията:
1. Свикването на събранията на ППО, конференциите и конгресът и
заседанията се извършва от управомощените органи по настоящия Устав.
Първите пленуми и заседания на новоизбраните ръководни и контролни органи
- ЦК, ЦКРК, комитетите и КРК се свикват и провеждат веднага след
заседанието, по решение и дневен ред на висшестоящия орган, който ги е
избрал.
2. Основният дневен ред, времето и мястото на провеждане на форумите и
заседанията се обявяват предварително от органа, който ги свиква в
определения в настоящия Устав срок, но не по-малко от една седмица - писмено
или с използването на съвременни средства за комуникация.
(7). Кворум:
1. Събранията, конференциите и конгресът както и заседанията на
ръководните и контролни органи са законни /редовни/ и имат кворум, ако
присъстват повече от половината членове или делегати, освен ако за вземането
на определено решение по Устав или по Закон не се изисква по-висок кворум.
2. При липса на кворум, по въпроси обявени в дневния ред, форумът може
да се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред,
като се вземат решения само по въпросите, за които има кворум съгласно
Устава.
3. Когато форумът не е бил проведен или по някои въпроси от обявения
дневен ред не са били взети решения, поради липса на кворум, органът който е
свиквал форума е длъжен в едномесечен срок да обяви свикването на ново
заседание, при спазване изискванията на Устава.
(8). Начин на вземане на решенията:
1. Вземането на решения и избирането на всички ръководни органи става от
присъстващите чрез явно или тайно гласуване.
2. Решенията на всички организации и органи се вземат с обикновено
мнозинство от присъстващите, освен ако в настоящия Устав или по закон не е
регламентирано друго изискване.
3. Решенията по чл. 9, ал.З, ал.4 и ал. 5 за мандатността, по чл. 18, ал. 2 и
ал. 3 за приемане и промени на Устава и на Програмата на партията, по чл. 18.,
ал. 6 и по чл. 36 за преобразуване, обединяване с или вливане в друга партия
или за прекратяването на партията, се вземат с мнозинство от две трети от
състава на конгреса на партията.
4. Решенията за изключването на партиен член се вземат с мнозинство от
2/3 от присъстващите в общото събрание на ППО, на висшестоящия орган или
на КРК.
5. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга
връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща
участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този
член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
6. Когато за вземането на решение, от Централния комитет,.^ Политбюро,
от комитетите и от техните бюра, както и от КРК, не се. изисква специално
обсъждане, това може да става и без да бъде провеждано заседание, като

решението се съгласува с членовете чрез съвременните средства за
комуникация: поща, телефон, факс, електронна поща и др. и ако протоколът за
взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от две трети
членове на съответния орган.

Глава VI
Първични партийни организации
Чл. 10. (1). Първичната партийна организация (ППО) се състои наймалко от 3 /трима/ члена. ППО е основната градивна клетка на партията и се
изгражда на териториален принцип и по интереси.
(2). Учредената ППО се регистрира в Общинския (Районния) комитет на
Партия на българските комунисти и работи на територията на една или няколко
избирателни секции или едно населено място. Ако няма сформиран Общински
(Районен) комитет, ППО се регистрира във висшестоящия комитет и/или в ЦК
на партията.
(3). ППО осъществява връзката на партията с трудещите се, с местните
органи на властта и ръководствата на обществените организации, изучава
общественото мнение в своето населено място и информира висшестоящите
органи. ППО организира събрания, разпространява партийния печат и води
разяснителна работа целяща спечелване подкрепата на населението и
привличането на нови членове в партията, особено сред младите хора и
жените.
(4). Висш ръководен орган на ППО е общото събрание на членовете.
Общото събрание решава всички въпроси отнасящи се до ППО в това число:
1.
Избира партиен секретар, ако числеността на ППО е до 10 души;
2.
Избира партиен комитет в състав и брой определени от
събранието, ако числеността на ППО е над 10 души, В този случай, партийният
комитет избира секретар и касиер.
3.
Избира делегати за общинската (районната) конференция;
4.
Избира кандидати за участие в изборните органи на местното
самоуправление или прави предложения за такива кандидати пред Общинския
партиен комитет.
5. Приема нови членове на ПБК.
(5). Отчетно-изборните събрания на ППО се провеждат по ред определен
в Инструкция на ЦК, но не по-малко от веднъж на две години.
(6). ППО се представлява от секретаря както пред вишестоящите органи
на партията така и пред местните органи на властта и пред обществените
организации.

Глава VII
Общински (районни) партийни организации.
Чл. 11. (1)
Първичните партийни организации на територията на една
община (район) формират Общинската партийна организация /Общ.ПО/ или
съответно Районната партийна организация /РПО/ със статут на Общ.ПО.
Общинска партийна организация се изгражда при наличието най-малко на три
ППО в дадената община.
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(2) Общинската (районната) партийна организация има право на печат и
банкова сметка, след като се регистрира в Централния или Областния комитет
на партията с протокол от учредителната конференция.
(3) Общинската партийна организация на ПБК има право да решава от
името на партията всички въпроси на територията на дадена община, които
засягат общинската политика, взаимоотношенията с другите политически сили
и с местната власт.
Чл. 12. (1) Висш ръководен орган на Общинската партийна организация
е общинската конференция.
(2) Общинската конференция е редовна, ако присъстват не по-малко от
половината членове на общинската партийна организация или от избраните
делегати.
(3) Ред за свикване на общинска конференция:
1. Общинската конференция се свиква от Общинския комитет на
партията или по решение на висшестоящия Областен комитет или на
Централния комитет. Тя се свиква най-малко веднаж на две години.
2.
Извънредна общинска конференция се свиква с подписка по
инициатива на не по-малко от 50 на сто плюс един от членовете на общинската
партийна организация (делегатите на предходната конференция), заявена
писмено пред Общинския комитет.
(4) Общинската конференция:
1.
Избира Общински (районен) комитет /Общ.К/ в състав до 31 члена
и Общинска контролно-ревизионна комисия /Общ. КРК/ в състав от 3 до 5
члена.
2.
Избира делегати за висшестоящите форуми на партията по норма
и представителство определени от съответните висшестоящи органи.
(5) Общинският (районният) комитет:
1.
Избира от състава си секретар и бюро на Общинския комитет в
състав до 9 члена.
2.
Ръководи дейността на Общинската (районната) организация
между конференциите
(6) Секретарят на Общинския комитет представлява Общинската
партийна организация пред вишестоящите органи на партията, пред органите
на властта, ръководствата на обществените организации и населението в
общината (района).
Глава VIII
Градски партийни организации
Чл. 13. (1) В София, Пловдив, Бургас и Барна се формират градски
организации на Партия на българските комунисти.
(2) В състава на градските партийни организации се включват
първичните партийни организации и районните партийни организации от
територията на съответните райони.
(3) Висш орган на градските партийни организации са градските
партийни конференции, които избират Градски комитет в състав от 15 до 31
члена и Градска контролно-ревизионна комисия от 3 до 5 члена.
(4) Градската партийна организация се регистрира в Централния комитет
на партията с протокол от учредителната си конференции Тя- се ръководи в
/чУ;
А
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дейността си от изискванията на Устава за Областните партийни организации
може да се води структурно директно към ЦК на партията.
Глава IX
Областни партийни организации
Чл. 14. (1) Първичните партийни организации и общинските
/районните/ партийни организации на територията на дадена област формират
Областната партийна организация /Обл.ПО/ на ПБК. Областна партийна
организация се изгражда при наличието най-малко на три Общински партийни
организации в дадената област.
(2) Областната партийна организация има право на печат и банкова
сметка, след като се регистрира в Централния комитет на партията с протокол
от учредителната конференция.
(3) Областната партийна организация на Партия на българските
комунисти има право да решава от името на партията всички въпроси на
територията
на
областта,
които
засягат
областната
политика,
взаимоотношенията с другите политически сили и с областните власти.
Чл. 15. (1) Висш ръководен орган на Областната партийна организация е
Областната партийна конференция.
(2) Областната партийна конференция е редовна, ако присъстват не помалко от половината от избраните делегати.
(3) Ред за свикване на Областната конференция:
1.
Областната конференция се свиква от Областния комитет или по
решение на Централния комитет на партията най-малко веднаж на две години.
2.
Извънредна областна конференция се свиква с подписка, по
инициатива на не по-малко от петдесет на сто плюс един от общинските
комитети или от общинските партийни организации на база уставно взети
решения, или от избраните делегати от предходната конференция, заявена
писмено пред Областния комитет.
(4) Областната конференция:
1.
Избира Областен комитет на партията /Обл.К/ в състав до 31 члена
и Областна контролно-ревизионна комисия /Обл. КРК/ в състав от 3 до 5 члена.
2 Избира делегати за висшестоящиите форуми - конгреса, националната
конференция и др., на ПБК по норма и представителство определени от
Централния комитет.
(Б) Областният комитет:
1. Избира от състава си бюро на Областния комитет в състав до 11
члена и секретар на Областния комитет.
2. Ръководи дейността на Областната партийна организация между
конференциите.
(6)
Секретарят на Областния комитет представлява Областната
партийна организация пред висшестоящите органи на партията, пред органите
на властта, ръководствата на обществените организации и населението в
областта.

Глава X
Централни органи на партията
А. Конгрес
Чл. 16. Конгрес на партията.
(1) Върховен ръководен орган на ПБК е Конгресът.
(2)Конгресът се състои от делегати избрани на областни, градски или
общински конференции, като мандатите се разпределят в зависимост от броя на
партийните членове по норма, определена от Централния комитет. Делегатите
от редовния отчетно-изборен конгрес запазват делегатските си права до
следващия редовен конгрес.
(3)Със съвещателен глас, ако не са избрани за делегати, в конгреса участват
министри, областни управители, кметове, председатели на общински съвети членове на ПБК, както и секретари на Общински и Областни комитети на
партията.
(4)При провеждане на обединителен конгрес на ПБК, за присъединяване или
вливане в партията на други политически партии или формирования, нормата
на тяхното представителство и броят на делегатите им се определя на базата
на съгласувано решение на съответните компетентни органи, като всички
делегати на конгреса имат равни права.
Чл. 17. Ред за свикване на Конгреса и кворум:
(1) Конгресът се свиква от Централния комитет не по-малко от веднъж на
пет години. Видът на конгреса, редовен отчетно-изборен или извънреден се
определя от Централния комитет; Като редовни се определят отчетноизборните конгреси.
(2) Извънреден конгрес се свиква с:
1. Решение на Централния комитет, като поредна сесия /заседание/ на
редовния конгрес или като Национална конференция с участието на активисти
на партията;
2. Подписка на не по-малко от петдесет на сто плюс един от делегатите на
последния редовен конгрес, внесена в Централния комитет;
3. Подписка на не по-малко от петдесет на сто плюс един от Областните
или Общинските комитети на партията, на основата на уставно взети решения
на съответните областни или общински конференции, внесена в Централния
комитет.
4. В срок до един месец, от внасянето на подписката за извънреден конгрес,
Централният комитет е длъжен да вземе решение и да обяви свикването му. В
противен случай, извънредният конгрес се свиква от Инициативен комитет,
съставен от делегатите или от упълномощени представители на всички
комитети подкрепили подписката.
(3) Извънредният конгрес има всички права на редовния конгрес, ако това е
оповестено в проекта за основен дневен ред.
(4) Свикването на партиен конгрес се оповестява не по-късно от един месец
предварително в печата, преди датата на конгреса, като се съобщават датата и
мястото на провеждане и проекта за основен дневен ред, които се определят от
органа, който го свиква. Точка "разни" в дневния ред не се допуска.
(5) Конгресът може да започне работа и да взема решения,“т.е, е оедовен по
отношение на кворума, когато присъстват повече от половината от делегатите
по чл. 16, ал. 2, а ако обявеният основен дневен ред изисква по-висок кворум,

когато присъстват необходимият брой делегати за вземане на съответното
решение.
Чл. 18. Правомощия на Конгреса:
(17 Обсъжда и приема отчетите на Централния комитет, Централната
контролно-ревизионно комисия и Парламентарната група на партията;
(2) Обсъжда и приема Устав на партията и внася в него изменения и
допълнения;
(3) Обсъжда и приема Програмата на партията и внася в нея изменения и
допълнения;
(4) Взема решения по внесените за обсъждане въпроси, отнасящи се до
партийния живот, парламентарната дейност и общественото развитие;
(57 Избира Централен комитет (ЦК) в състав от 51 до 161 члена и
Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) в брой и състав от 5 до 19
члена като окончателният им брой и състав се определя от Конгреса; По
решение на Конгреса общо до 31 от членовете на ЦК може да бъдат
делегирани, по един от избирателен район, от който не е избран член на ЦК при
гласуването на листата.
(6) Взема решения за сливане с или вливане в друга партия, за разделяне
на две или повече партии, както и за саморазпускането на партията. В тези
случаи имуществените отношения се уреждат съгласно ЗПП.
(7) Отменя решения на другите органи, които противоречат на закона,
Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на партията.
Взема решения по постъпили жалби, сигнали и предложения от членове на
партията.
(8) Приема бюджета на партията и възлага неговото ежегодно
утвърждаване, разпределение и отчитане на Централния комитет. Поощрява с
морални и материални награди заслужили членове на партията.
Б. Централен комитет
Чл. 19. Централен комитет (ЦК).
(1) В периода между конгресите дейността на партията се ръководи от
Централен комитет в състав избран съгласно чл. 18, ал. 5 от Устава.
(2) ЦК се свиква на заседание /пленум/ от Политбюро на ЦК не по-малко
от веднъж на шест месеца. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от
половината от членовете му. Извънредно заседание на ЦК може да бъде
свикано по писмена подписка на 1/3 от членовете на ЦК, депозирана в
Политбюро на ЦК. Времето, мястото и проекта за основан дневен ред на
заседанието на ЦК се оповестява най-малко една седмица предварително.
(3)
Политбюро на ЦК може да свиква разширено заседание на ЦК
(разширен пленум) с участието на областни и общински секретари и активисти
на партията. Участниците в разширения пленум нечленове на ЦК има
съвещателен глас.
Чл. 20. (1) Централният комитет организира и контролира изпълнението
на Програмата и Устава на партията и на конгресните решения като
конкретизира тактиката, възлага задачи на кадрите и осъществява
ръководството за тяхното изпълнение.
(2)
Подготвя и свиква конгресите и националните конференции на
партията.
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(3) Приема отчети и решения за работата на Политбюро и Секретариата
както и по всички въпроси за политиката и дейността на партията между
конгресите;
(4) Утвърждава бюджета на ПБК и отчета за неговото изпълнение;
разпределя средствата на партията, ръководи и осъществява оперативен
контрол за управлението на имуществото и разходването на бюджетните
средства.
(5) Утвърждава предизборната платформа и стратегия на партията в
президентските, парламентарните и местните избори, както и участието на
партията в централните органи на властта.
(6) Определя пропагандната линия на партията, избира Председателя на
Редакционния съвет и Главните редактори на партийния вестник и другите
издания на ЦК. Ръководителите на помощните органи, Председателя на
Редакционния съвет и Главните редактори не са ръководни длъжности в
организационния строеж на партията, но могат да бъдат лица заемащи
ръководни длъжности.
(7)
На своите пленуми ЦК може да прави изменения в състава на всички
избрани от него органи, включително до пълното им обновяване.
Чл. 21. ЦК избира от своя състав Политбюро /Политическо бюро/ в състав
от 5 до 21 члена в т. ч. тримата секретари, които представляват Партията и
Секретариат в състав от 5 до 9 члена.
Чл. 22. ЦК може да създава необходимите му помощни органи като
Консултативен съвет /Съвет на старейшините/ от комунисти със значителен
партиен и житейски опит, научно-експертни съвети, партийно-проблемни
комисии и др.
Чл. 23. (1) В периода между конгресите ЦК, по предложение на
Политбюро, може да кооптира в своя състав нови членове до 15 на сто от
избрания от редовния конгрес състав и да попълва своя състав при смърт на
член на ЦК. Кооптираните членове имат еднакви права с останалите членове на
ЦК и могат да бъдат утвърдени на следващата сесия или извънреден конгрес.
(2)
Промените в състава на ЦК и на неговите ръководни и изпълнителни
органи се регистрират в съда - СГС по установения в ЗПП ред.
В. Политическо бюро
Чл. 24. (1) Политическото бюро /Политбюро, ПБ/ е изпълнителен орган на
Централния комитет и ръководи текущата дейност на партията между
заседанията на ЦК и от името на ЦК.
(2) В своята дейност ПБ се ръководи от Програмата на партията, от нейния
Устав, от конгресните решения и от решенията на ЦК.
(3) Политбюро се избира от ЦК
в състав: тримасекратари - по
политическите, по организационните и по социално-икономическите въпроси,
които представляват партията и членове - задачите, на които се определят от
ПБ.
(4) Секретарите на ПБ организират
неговата дейност и осъществяват
контрол върху изпълнението на неговитерешения. Политбюро заседава наймалко веднаж на тримесечие _ по установен от него ред и план за работа.
(5) ПБ организира изпълнението на бюджета, у^Мда&^<?)|'^пражнява
щата на партията, определя адреса на Партията.

(6) ПБ утвърждава и освобождава официален говорител на партията, който
единствен, освен тримата секретари на Политбюро, има право да представя
официалното становище и позиция на ПБК по всички въпроси пред органите на
държавната власт, медиите, партиите и другите обществени организации.
Неговите права и задължения се регламентират от инструкция на Политбюро.
Официалният говорител може да заема всякакви ръководни постове в партията.
Членовете на Политбюро могат да изразяват официални позиции само по
въпросите, за които са управомощени.
(7) ПБ ръководи Секретариата и Централния предизборен щтаб и може да
създава необходимите му помощни органи - отдели, направления, работни
групи и др.
(8). При необходимост от бързи решениия, Политбюро може да ги взема и в
оперативен порядък чрез съвременните средства за комуникации. На
следващото заседание решенията се оформят в протокол.
(9). Политбюро организира и свиква заседанията /пленумите/ на
Централния комитет на партията.
(10). Протоколът на заседанията на Политбюро се води от член на ЦК, който
не е член на Политбюро и се утвърждава на заседание на Политбюро.
Г. Секретариат
Чл. 25. (1) Секретариатът е помощен и изпълнителен орган на
Политическото бюро.
(2) Секретариатът оперативно се ръководи от организационния секретар
на Политбюро, който организира неговата работа и контролира изпълнението
на неговите решения.
(3) Секретариатът оказва непосредствена помощ на местните партиини
структури, организира политическите акции и предизборни кампании.
(4) Към Секретариатът при необходимост с решение на Политбюро може
да се създават отдели /направления/ и работни групи.
(5) Секретариатът осъществява организационните мероприятия за
ръководството на партията в изпълнение решенията на Политбюро и ЦК,
решава въпроси от текущ и изпълнителски характер. Секретариатът има
следните задачи:
1. Осъществява организационната подготовка на пленумите на ЦК и на
конгресите и националните конференции на партията;
2. Осъществява финансовите операции на ЦК и Политбюро съгласно
техните решения и под контрола на ЦКРК организира и осъществява
финансовата дейност;
3. Организира издаването и разпространението на партийния печат;
4. Информира редовно партийните организации за работата и решенията на
централните ръководни и контролни органи на партията.
(6) Секретариатът заседава веднаж месечно, като непрекъснато действа и в
оперативен порядък.
(7) Протоколите от заседанията на Секретариата се водят от член на ЦК,
който не е член на Секретариата и се подписват от всички присъстващи
секретари.

Глава XI
Представителство и мандатност
Чл. 26. (1) Представителство на Партията:
1. Партията на българските комунисти е юридическо лице и се
представлява, най-малко от двама от тримата секретари на Политбюро - по
политическите, организационните и социално-икономическите въпроси, избрани
поименно от Централния комитет на партията, или от упълномощено от тях
лице, само по конкретни въпроси.
2. Официалните документи, по които партията е страна, трябва да носят
подписите на двама от тримата секретари на Политбюро, които и да са те.
3. Когато официален документ е подписан само от един от секретарите на
Политбюро, партията не е страна по този документ, ако поетите с него
ангажименти не са потвърдени в едноседмичен срок с Решение на Политбюро,
подписано най-малко от двама от секретарите на Политбюро.
Глава XII
Контролно-ревизионни комисии
Чл. 27. (1) Контролно-ревизионните комисии (КРК) избрани от
общинските, районните, и областните конференции, както и Централната
контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) избрана от конгреса следят за
правилното регулиране на вътрешнопартийните отношения. Те са независими в
своята дейност от ръководните органи на партията и се отчитат само пред
органа, който ги е избрал.
(1) КРК на всички равнища имат следните задачи:
1. Контролират целесъобразното разходване на финансите в организациите
и редовното събиране на членския внос като извършват ревизии и проверки за
правилното: набиране и изразходване на паричните средства, стопанисване на
материалните активи на партията; водене на деловодството и финансовата
дейност;
2. Осъществяват контрол за спазването на Устава на партията и търсят
отговорност за нарушенията на партийната дисциплина.
3. Разглеждат жалби и възражения срещу решения на партийни органи и
организации за наложени партийни наказания, дават мнение по тях, а при
доказана неправилност на решението го отменят или коригират;
4. При необходимост може да създават и закриват временни и постоянни
експертни комисии за разследване нарушения на партийния Устав и да
привличат експерти и специалисти на доброволни начала или срещу заплащане
за контрол на специфични въпроси, в рамките на предоставените им целеви
средства.
(3) КРК на всички равнища сами избират от своя състав председателите
си, които организират и ръководят дейността им и разпределят задълженията
между членовете на КРК.
(4) КРК провеждат най-малко три заседания годишно и работят
непрекъснато в оперативен порядък.
(5) Решенията на КРК с предписанията за отстраняването на допуснатите
нарушения и причините, които са ги породили се връчват писмено на
нарушителите-органи или членове на партията. Те са задължителни, но могат

да бъдат обжалвани пред висшестоящата КРК или пред органа, който е избрал
комисията, като решението остава в сила до отмяната му.
Чл. 28. (1) Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК)
контролира изпълнението на бюджета на Партията и щатната дисциплина. Тя
осигурява заверката на отчета за приходите и разходите на партията за
отчетната година, преди представянето му в Сметната палата, като за целта
организира съвместно с КРК ежегодно комплексна проверка, в която те са
длъжни да участват.
(2) ЦКРК регулира вътрешнопартийните отношения, когато те са отнесени
към националните ръководни органи на партията под формата на предложения,
писма, жалби.
(3) ЦКРК осъществява методическо ръководство на дейността на КРК в
партията на всички нива.
(4) При грубо нарушение на Устава от член на ЦК, по предложение прието с
Решение на ЦК или Политбюро на ЦК на партията, ЦКРК има право да разгледа
неговото партийно положение и реши въпроса за неговото членство както в ЦК
така и в партията.
(5) При системно колективно нарушаване на Устава или неизпълнение на
решения на висшестоящите органи, от страна на организация на Партия на
българските комунисти или нейният ръководен орган, по предложение прието с
решение на ЦК на партията, ЦКРК може да ги разформирова.
Глава XIII
Имущество и финанси
Чл. 29. (1) ПБК набира средства за цялостната си дейност от членски
внос, дарения, завещания и други законосъобразни източници. Собствените
приходи на партията могат да бъдат от:
1. членски внос;
2. приходи от собствени недвижими имоти;
3. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на
интелектуална собственост; както и от продажба и разпространение на
печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно пропагандно
съдържание.
4. дарения и завещания от физическси лица
5. лихви по парични депозити в банки.
(2) Имуществото на ПБК се състои, право на собственост върху движими и
недвижими вещи и имоти, ограничени вещни права, право върху обекти на
интелектуална собственост и др.
(3) Имуществото се стопанисва от Централния комитет, Областните,
Градските и Общинските комитети, съгласно законите на страната.
(4) Партията може да получава държавна субсидия, съгласно изискванията
на ЗПП.
(5) Партията може да ползва помещения за осъществяване на своята
дейност, предоставени от държавата и общините, съгласно изискванията на
ЗПП.
Чл. 30. (1) ПБК има собствени банкови сметки на национално равнище, в
областите, и общините.
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(2) Щатът и бюджетните сметки на всички равнища се утвърждават от
съответните партийни комитети, а на ППО - от техните събрания.
Чл. 31. (1) Членският внос е задължителен, събира се от всяка първична
партийна организация и се отчита документално в Общинските, Областните и
Централния комитет на ПБК.
(2) Задължителният членски внос е в размер на едно на сто от
минималната работна заплата за работещите членове на партията, в размер на
едно на сто от минималната пенсия за прослужени години и старост за
пенсионерите и в рзмер на 0.5 на сто от минималната пенсия за прослужени
години и старост за учащите се, безработните и пенсионерите с пенсия до 120
лв. Точният му размер се определя с Инструкция на Секретариата на
Централния комитет. Над тази граница размерът на членския внос е
доброволен.
(3) Събраните средства от членски внос и от другите приходи са
предназначени за покриване разходите за партийната дейност на Първичните
партийни организации, на общинските, областните и националните партийни
органи. Разпределението на средствата между тях и редът за разходването им
се определя в инструкция и указания на Политическото бюро на Централния
комитет
(4) Начинът на събиране, отчетността и контролът на средствата от
членския внос се определят в отделна инструкция, утвърдена от Политическото
бюро на Централния комитет.
Глава XIV
Информационно-издателска дейност и научи звена на Партия на
българските комунисти
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Чл. 32. (1) Партия на българските комунисти осъществява собствена
информационно-издателска дейност.
(2) Конкретните издания - информационен бюлетин, вестник, списание,
брошури и др. както и техните директори и главни редактори се утвърждават от
ПБ и ЦК.
(3)
Непосредственото ръководство на изданията на партията се
осъществява от секретаря на Политбюро по политическите въпроси
(4) Партийните издания следва да осъществяват широка пропагандна и
агитационна дейност за реализиране целите и задачите на партията.
(5) Основно задължение на партийните организации на всички нива и на
всеки партиен член е разпространението на партийния вестник и другите
печатни издания.
Чл. 33. (1) Партия на българските комунисти може да създава собствени
научни звена, които да разработват стратегически и тактически въпроси на
политическо поведение.
(2)
Решенията за създаване на научни звена и техните ръководители се
утвърждават от ПБ и ЦК.
Глава XV
Символи.
Чл. 34. (1) Партийния цвят е виненочервен.
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(2) Символът на ПБК е петолъчна звезда, с черен контур, а вътре в нея на
червен фон с черни контури и бял цвят са изобразени сърп и чук върху
разтворена книга.
(3) Знамето на ПБК е винено червено. В горния ляв ъгълсе изписват със
златист цвят сърп и чук, а по дължината на знамето в горния му крайнадпис
"Партия на българските комунисти".
(4) Химнът на ПБК е "Интернационалът".
Чл. 35. (1)
Печатът на Партия на българските комунисти е червен, в
средата е петолъчка; а в кръг е изписано "Партия на българските комунисти''.
(2) Печатите на Областните и Общинските комитети на партията са кръгли,
в кръг отгоре е изписано "Партия на българските комунисти" или
съкратено"ПБК", а отдолу съответно - Областен комитет /Обл.К/ или Общински
комитет /ОК/ и наименованието на населеното място.
Глава XVI
Прекратяване на партията
Чл. 36. Партия на българските комунисти се прекратява при:
1. решение за сливане с / или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две или повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. разпускане по решение на Софийски градски съд по искане на прокурор;
решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.
Глава XVII
Поощрения, награди и наказания .
Чл. 37. (1) За активна партийна дейност и послучай кръгли годишнини
членовете на партията могат да бъдат поощрявани и награждавани по решение
на общото събрание на ППО или на ръководните висшестоящи органи с
морални и материални награди.
(5) Моралните награди са:
1 изказване на благодарност, устна или писмена пред ППО;
2 поздравителен адрес,
3 грамота и значка.
(6)Материалните награди, максималните стойности на които се определят в
инструкция на Политбюро на ЦК, са:
1. политическа или художествена литература;
2. информационен носител със записи на музикални или други
художествено - творчески изпълнения.
3. предметни награди.
Чл. 38 (1) При нарушаване на Устава, възпрепятстване изпълнението на
партийни решения, фракционна дейност, злоупотреби с партийни средства и
имущество, се прилагат следните наказания:
1. забележка;
2. предупреждение за изключване;
3. изключване от партията.
(2)
Право да наказват партийни членове имат: събранието на ППО,
конференциите, конгресът, местнете комитети и ЦК, КРК и ЦКРК.

(3) Всяко наказание се мотивира и разглежда в присъствието на
съответния партиен член. Решението може да се вземе в негово отсъствие, само
при документирано писмено оповестяване или отказ да присъства.
(4) Наказаният партиен член има право да обжалва това наказание пред
по-висшестоящия партиен комитет или КРК, а ако не е доволен от тяхното
решение и пред конгреса на партията.
Глава XVIII
Участие в държавните институции и взаимодействие
с други партии, юридически и физически лица
Чл. 38. (1) Централният комитет, по предложение на Политбюро, взема
решение за участие или неучастие на партията в изборите за президент,
народни представители, евродепутати или в местни избори за цялата страна и
за политическото взаимодействие с други партии, юридически и физически
лица.
(2)
Правата и задачите на организациите и органите на партията при
издигането на кандидати за общински съветници, кметове, народни
представители, евродепутати и президент; изискванията към кандидатите и
тяхната дейност след избирането им както и правилата за взаимодействие с
други партии, юридически и физически лица, се уреждат с отделен Правилник
приет от Централния комитет на Партията.
Заключителни разпоредби
§ 1. "Партия на българските комунисти" - бивша БКП "Георги Димитров" е
образувана в съответствие с чл. 7 на отменения Закон за политическите партии
за неопределен срок и дейността и е приведена в съответствие със ЗПП /обн.
ДВ, бр. 30 от 28 март 2001 г. отм./ и ЗПП /обн. ДВ. бр. 28 от 1 април 2005 г.,
поел. изм ДВ бр. 6 от 23 Януари 2009 г./
§ 2. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на бившата
БКП "Георги Димитров" състояло се на 23 април 1999 г. изменен и допълнен на
16-ия редовен конгрес от 20 април 2002 г., вписан като нов Устав от СГС-ФО
по решение от 24 февруари 2005 г.; изменен и допълнен на 17-ия редовен
конгрес от 24 септември 2005 г. и на 18-я редовен конгрес на 21 ноември 2009
г.
§ 3. Измененията и допълненията в Устава и промяната на
наименованието_на "Партия на българските комунисти" са осъществени за
конкретизирането на дейността, функциите и задачите на партията, нейните
организации и органи, в съответствие със Закона за политическите партии /обн.
ДВ. бр. 28 от 1 април 2005 г., поел. изм ДВ бр. 6 от 23 Януари 2009 г./
§ 4. За неуредените в настоящият Устав въпроси се прилагат
ЗПП и
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Забележка за СГС -ФО:
1. Устав на ПБК (приет от 18-ия конгрес с всички изменения и
допълнения).

