
У С Т А В
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМ ОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Българската социалдемократическа партия (БС Д П ) е политическа 
организация, която си поставя за цел изграждането и развитието на свободно 
граж данско общество с парламентарна демокрация и социално пазарно стопанство, 
в което се почитат принципите за свобода, справедливост и солидарност.

П олитическите цели на БСДП  се осъщ ествяват с демократични средства в 
съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната и този 
Устав.

Българската социалдемократическа партия е член на С оциалистическия 
интернационал (СИ) и споделя неговите идеи и програмни цели. Тя провежда 
своята политика на основата на програмни документи, съобразени с потребностите 
на общ еството и с нейните разбирания за социален хуманизъм.

Раздел I
Основни организационни принципи.

Чл.П П артийният ж ивот  в БСДП се основава върху:
а ) гл а сн о ст  и публичност;
б) изборност в условията на състезателност и мандатност  за всички 

партийни длъжности. И зборът става чрез тайно гласуване. В местните организации 
може да се реш и с мнозинство  от 2/3 на присъстващите, гласуването да бъде явно;

в) зам еняем ост на изборните органи по реда на избирането им;
г) отчетност на всички изборни изпълнителни органи и контрол върху 

дейността им;
д) равнопоставеност  на членовете, организациите и изборните органи на 

Б С Д П  по отнош ение на инициативите, които не противоречат на Устава и на 
П рограм ата на БСДП.

Чл.2. О тнош енията на членовете на БС Д П  се основават върху:
а) взаимно уважение и зачитане достойнството на личността;
б) равни възможности за участие в партийния живот;
в) свободно и открито обсъждане на всички партийни проблеми, 

изклю чване на всяко преследване за критика.
Чл.З (1). В земането на решения от всички организации и органи, освен 

когато е предвидено друго, става в присъствието на повече от половината членове 
от  списъчния състав при обикновено мнозинство.

(2). Изразилите несъгласие имат право да отстояват своето виждане, 
вклю чително чрез партийния печат, без да създават пречки за изпълнение на 
взетите решения.

Раздел П
Членство в БСДП. Права и задължения на членовете на партията.
Чл.4 (I) .  В БС Д П  може да членува всеки пълнолетен гражданин, който не е 

поставен под запрещ ение, не е лишен от граждански права, приема П рограм ата и 
У става на БС Д П  и не членува в друга регистрирана по Закона за политическите 
партии организация, освен в Българския социалдемократически съюз (БСДС) и 
С оциалдем ократическата партия (СДП).



(2) Членуването става в местната организация по м естоживеене, допуска се 
и членуване в друга местна организация по преценка на лицето.

(3) Когато в местоживеенето на кандидата няма местна организация на 
БС ДП . членуването става в най-близката местна организация.

Чл.5 (1). Н овопостъпващ ият в БСДП  подава писмено заявление до местния 
ком итет и попълва лична анкетна карта

(2) П риемането става на общо събрание ма местната организация, на което 
се представя кандидатът за член на БСДП. Приетия кандидат се вписва в списъка 
на организацията, заплащ а членския си внос и от този момент има всички права и 
задължения като член на Б С Д П  .

(3) Преминаването на член от една местна организация в друга местна 
организация на БСДП става посредством издаден от местния комитет на 
организацията, в която е било членството, отчислителен документ, удостоверяващ  
членството на лицето в БСДП . и месец, до който е платен членски внос.

Чл.6. Всеки член на БС Д П  е длъжен:
а) да спазва Устава и Програм ата и:
б) да участва в дейността на партията според възмож ностите си. като 

активно подкрепя организираните от нея и нейните съю зници политически акции и 
предизборни кампании;

в) със своето поведение да допринася за общ ествена подкрепа на политиката 
на партията и за утвърждаване на нейния авторитет;

г) да не участва в прояви, насочени срещу единството на партията и да не 
уронва нейния престиж пред обществото;

д) да заплаща редовно определения членски внос.
Чл.7. Всеки член на БС Д П  има право:
а) да участва в разработването и осъщ ествяването на политиката на БСДП;
б) да избира и да бъде избиран във всички нейни органи;
в) да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките й органи и да 

получава съответна информация;
г) на защита от страна на БСДП . ако е преследван по политически причини;
д) да обжалва реш енията на местната организация пред  Контролно-

ревизионната комисия (КРК) и нейните решения пред Централната контролно- 
ревизионна комисия (ЦКРК).

Чл.8. Членството в БС Д П  може да се:
а» прекрати по собствено желание;
б) прекъсне при предвидени от законодателството на Република България 

изисквания за деполитизация и да се възобнови при отпадане на причината.
в) прекрати по реш ение на местната организация или съответните

общ опартийни органи временно с отстраняване или безсрочно с изклю чване и
заличаване.

Чл.9 (1). Членовете, които с действията си са накърнили авторитета на 
Б С Д П  или са увредили нейните интереси, се наказват с обръщ ане на внимание, 
отстраняване или изключване.

(2). Всеки член на БСДП може писмено да сезира местната организация за 
провинения на неин член. като направи предложение за налагане на наказание. 
П редлож ение за наказание могат да правят и М естният комитет, Изпълнителното  
бю ро. Н ационалният комитет, Н ационалната конференция въз основа на



мотивирано решение. М естната организация е задължена да разгледа случая и да 
вземе реш ение в тримесечен срок.

(3). При невземане на реш ение от организацията КРК е длъжна да упражни 
правом ощ ията си по Устава. Реш ението на КРК или отказът й да вземе реш ение се 
обж алва  пред Ц К Р К  съш о съгласно Устава.

(4) О бръщ ането на внимание се приема на събрание на секцията, а 
временното отстраняване -  на общ о събрание на местната организация в 
присъствието  на лицето. То се довеж дат до знанието на всички членове на местната 
организация, заедно с мотивировката.

(5) И зклю чването е крайна мярка и се прилага само при най-тежки 
провинения. Право да изклю чват членове на БСДП имат местната организация. 
Н ационалната конференция и Конгреса на партията, когато лицата, членове на 
Б С Д П . с действията си накърняват доброто име и интересите на партията. Лице, 
изклю чено  от Национална конференция или Конгрес няма право да бъде приемано 
отново за член на М естна организация и може да възстанови членството си само 
след  реш ение на органа, който го е изключил.

(6) Заличаването от списъка на партийните членове става при изклю чване 
или неплащ ане на членски внос и/или неучастие в живота на организацията без 
уваж ителни  причини повече от 6 месеца, при което съответното лице се счита за 
прекратило членството си по собствено желание..

(7) Местната организация не може да отстранява или изклю чва лица. 
избрани от К онгреса в органи на БС ДП . без съгласието на съответния орган.

Чл.10. При отказ на членство, при отстраняване и изклю чване лицето има 
право да отнесе въпроса пред КРК. Ако реш ението на КРК не го удовлетворява, 
лицето може да отнесе въпроса пред ЦКРК, чието реш ение може да се обжалва 
пред  Конгреса.

Раздел III 
Дискусии в БСДП.

Ч л .1 1. П олитическите дискусии на всички равнищ а в партията са основното 
средство за актуализиране и усъвърш енстване на идейната база и практическата 
д ейност  на БСДП.

Чл.12. О бщ опартийните дискусии се провеждат по въпроси от дейността на 
Б С Д П  с първостепенна важност.

Чл.13 (1). О бщ опартийните дискусии се откриват от Конгреса,
Н ационалната конференция или от Н ационалният комитет най-малко 3 месеца 
преди следващия Конгрес.

(2). По реш ение на Н ационалната конференция, на Н ационалният комитет 
или на И зпълнителното бюро, могат да се организират дискусии (“кръгли м аси’'), 
симпозиуми, семинари, конференции и други на местно, регионално и на 
национално равнищ е с широко участие на обществеността, на представители на 
държ авни  органи, на политически партии, синдикати, обществени организации и 
експерти  от страната и чужбина.

(3). На местно равнищ е такива форуми могат да се организират по реш ение 
на местната организация на БСДП  или на местния партиен комитет.

(4). По реш ение на Националният комитет и/или И зпълнителното бюро 
могат да се свикват и тем атични  национални конференции, които приемат



конкретизирани  програмни документи на БСДП  по отделни въпроси от национално 
значение.

Раздел IV 
Организационна структура на БСДП.

Чл. 1 4. О рганизационната структура на БСДП е изградена от:
М естни организации (М О) и секции към тях;
О бщ ински организации (ОбО);
Регионални обединения (РО) (Градски организации);
О бщ опартийни  органи /Конгрес, Национална конференция, Национален 
комитет (НК) и Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК)/.

Ч л . ] 5 (1). М естната организация се изгражда на териториален  принцип във 
всяко едно населено място (кметство, район) при наличие най-малко на 10 члена. 
Тя действа ог  името на БСДП , след като се регистрира в НК, и има право на 
партийно знаме и печат. М естната организация е автономна при реш аване на 
п роблем ите  на населеното място, като при реализиране на приходи и разходи е 
длъ ж н а  да води самостоятелно счетоводство, резултатите от което следва да 
представи  в срок до 31 декември на съответната година на лицето, определено да 
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.

(2) М естната организация може да обособи свои секции в селищата, при 
наличие па трима партийни члена, живеещ и там.

(3) В селища, където няма 10 члена на БСДП , могат да се изградят секции 
към най-близката местна организация при наличие на грима душ и членове на 
партията. При набиране на 10 члена, такава секция мож е да се регистрира като 
местна организация.

(4). М естната организация може да създава клубове по интереси, при 
наличие на минимум 5 души, членове на клуба от БСДП.

(5) О рганизациите в чужбина имат статут на местни организации, ако в тях 
членуват най-малко трима члена.

(6) Ръководен орган на местната организация е общ ото събрание или 
делегатското  събрание.

(7) Всяка местна организация избира Контролно-ревизионна комисия (КРК).
(8) М естна организация, която не е представила н срока по ал.1 годишния си 

ф инансов  отчет, се счита за сам оразпуснала се, като регистрацията й в НК се 
заличава с реш ение на ИБ. в което се определят лицата, упълном ощ ени да 
извърш ат  действията по ликвидацията и съхраняване на имуществото, ако такова е 
било предоставено на съответната местна организация.

Чл.16. О бщото или делегатското събрание решава всички въпроси, засягащи 
ж ивота  на местната организация, в т.ч.:

а) избира местен комитет (М К) в състав: председател и от два до ш ест члена. 
На заседанието  на местния комитет присъстват с право на глас председателите на 
секции, а председателите на клубове по интереси и други организации към 
партията по реш ение на местната организация -  със съвещ ателен глас;

б) на първото си заседание местният комитет избира зам .председател и 
секретар.

в) избира председател и от два до четири члена на КРК;



г) избира делегати за Конгреса и за Националната конференция на БСДП . 
които представляват местните организации в тези органи по нормативи, 
определени от НК, и предлага кандидати за други органи на партията:

д) издига кандидати за изборни длъжности  в органите на местното 
сам оуправление и местната администрация, в обществени и други организации;

е) взема реш ение за обособяване на секции, като определя разм ера им:
ж) взема реш ение за откриване и закриване на клубове по интереси и 

одобрява тематичния им план. К лубовете по интереси не са политически 
структури, нямат правата на местна организация на БСДП и не могат да създават 
регионални и национални органи. Те ползват средства от местната организация;

з) изслуш ва периодично информация на нейните членове, избрани в по- 
горестоящ ите структури на БСДП  и в органите на местно самоуправление и местна 
администрация;

и) приема бю дж ета на организацията;
к) одобрява отчета за работата на местния комитет и на КРК.
Чл. 17. Редовните общ и или делегатски събрания се провеждат по определен 

от организацията график. И звънредните събрания се свикват от председателя на 
местната организация с писмено искане на 1/3 от членовете на местния комитет 
или 1/4 от членовете на организацията, най-късно до 10 дни от постъпването на 
писменото искане. Ако събранието не бъде свикано от председателя в установения 
срок, то същ ото се свиква от КРК.

Ч л .18 (1). М андатът на местния комитет, на КРК. на изборните длъжности  в 
секциите и на пълномощ ниците за делегатско събрание съвпада с междуконгресния 
период.

(2) Всеки от избраните може да бъде отстранен само по реда, по който е бил 
избран.

Ч л .19. М естният комитет:
а) води еж едневната партийна, политическа и организационна работа на 

местната организация:
б) организира, осъщ ествява и контролира изпълнението на приетите от 

общ ото  или делегатско събрание решения;
в) реш ава текущ ите въпроси от живата на местната организация;
г) отчита периодично дейността си пред общ ото или делегатско събрание:
д) се свиква на заседание от председателя му или от 1/3 от неговите членове:
е) води документация за партийната и финансовата дейност на 

организацията;
ж) определя квотата за делегатски събрания;
Чл.20. С екцията в местната организация:
а) избира най-малко председател и секретар-касиер, като последният е 

подотчетен на касиера на местната организация;
б) избира пълном ощ ници за делегатско събрание, пропорционално на броя 

на членуващ ите в секцията. Квотата е еднаква за всички секции в местната 
организация. При провеждане на избора могат да гласуват и предлагат кандидатури 
само членуващ ите в секцията;

в) предлага делегати за Конгреса. Националната конференция;
г) предлага кандидати за изборни длъжности  в органите на местното 

самоуправление, местната администрация и партийните структури.



Ч л .21 . П редседателите и секретар-касиерите на секциите:
а) организират  партийната дейност на територията на секцията:
б) осъщ ествяват  връзката между местния комитет и членуващ ите в 

секцията:
в) отчитат се периодично пред събрание на секцията и пред  местния 

комитет.
Общински организации.

Чл.22. О бщ инската организация се изгражда на територията на общ ината и 
вклю чва всички местни организации, регистрирани в Националния ком итет на 
територията на общината. В общини, в които има само една местна организация, 
функциите на общ инска  организация до формирането на втора местна организация 
се изпълняват от  нея.

Чл.23. О бщ инската организация е автономна по отнош ение решаване 
проблемите на общ ината. Тя издига кандидатури за общински органи на властта 
въз основа предложенията на местните организации и осъщ ествява контакти с 
органите на властта на територията на общината. Общинската организация има 
право на печат и знаме след регистриране в НК. като при реализиране на приходи и 
разходи е длъ ж на да води самостоятелно счетоводство, резултатите от което следва 
да представи в срок до 31 декември на съответната година на лицето, определено 
да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията. 
И здръж ката на О бщ инската организация става посредством отчисления от 
местните организации.

Чл.24. Ръководен орган на общ инската организация е общото събрание. При 
невъзм ож ност  за свикването му, неговите функции се изпълняван о т  делегатското 
събрание.

Чл.25. Решенията на общинската организация по въпроси, касаещи цялата 
общ ина, са задълж ителни за местните организации. Общ инската организация може 
да реш ава  проблеми, възникнали между отделните местни организации , но няма 
право да отменя решения на местните организации, когато те са от тяхната 
компетентност, вклю чително кандидатури за партийно ръководство, или органи на 
властта на територията  на съответната местна организация.

Чл.26. О бщ ото (делегатско) събрание избира ръководство на общ инската 
организация общ ински  комитет (ОбК), състоящ  се от председател,
зам .председатели, секретар и при необходимост касиер. В ръководството на 
общ инската  организация влизат по право всички председатели на местни 
организации. О бщ ото събрание избира и Об. К онтролно-ревизионна комисия (КРК) 
в състав от трим а души.

Чл.27. Седалищ ето на общинската организация е в общинския център, освен 
ако общ ото събрание не реши друго.

Чл.28. О бщ инският комитет е задължен да изготви подробна картотека на 
членовете на общ инската организация, да поддържа постоянен контакт с местните 
организации  и да съдейства за създаване на местни организации в селищ ата, където 
няма такива. Заседанията на ОбК се провеждат не по-рядко от един път месечно и 
са законни, когато на тях присъстват 50 %  плюс 1 от членовете му. Реш енията се 
вземат с мнозинство  от 50 % плюс 1 от присъстващите.



Чл.29. О бщ ото събрание на общ инската организация се провежда по 
реш ение на ОбК или на 1/2 от местните организации, но не по-рядко от  един път на 
три месеца.

Чл.ЗО. М андатът на ОбК и О бК РК  съвпадат с междуконгресния. Всеки 
избран мож е да бъде отстранен предсрочно, само по реда по който е бил избран.

Регионални обединения.
(Градска организация)

Ч л .3 1. Регионалните обединения се изграждат на територията на една област 
и вклю чват всички общ ински организации в нея.

Чл.32. (1) Ръководен орган на регионалното обединение е регионалната 
делегатска конференция.

(2) Реш енията на регионалната делегатска конференция са задължителни за 
всички общ ински  и местни организации по въпроси, касаещи региона като цяло,, 
ако не противоречат на решенията, взети от Националния комитет, Националната 
конференция или Конгреса.

Чл.ЗЗ. (1) Регионалната делегатска конференция избира ръководство 
(оперативно бю ро) на регионален комитет в състав председател, зам .председател, 
секретар и от 4 до 6 члена.

(2) В състава на регионалния комитет освен членовете на избраното по ал.1 
ръководство (оперативно бюро), влизат по право и председателите на общ инските 
организации в региона и членовете на Националния комитет от региона, избрани на 
Конгреса.

(3) М андатът на ръководният орган на регионалното обединение съвпада с 
меж дуконгресния. Всеки избран в ръководството може да бъде сменен по начина, 
по който е избран.

Чл.ЗЗа. Регионалният комитет реш ава оперативните задачи, съдейства за 
изграждането иа общ ински организации, прави предложения пред областните 
административни органи по проблеми, касаещи региона. Р еш енията от тези 
заседания имат задължителен характер за всички членове на регионалната 
организация, ако не противоречат на решения, взети от Национален комитет, 
Национална конференция или Конгрес.

Чл.ЗЗб. Регионалният комитет заседава по изработен график, но не по-рядко 
от веднъж месечно. Заседанията на регионалния комитет се свикват от 
председателя или от 1/3 от членовете му.

Чл.ЗЗв. Регионалният комитет свиква регионалната конференция не по- 
рядко от веднъж на пет години и определя квота на представителство. Регионална 
конференция може да бъде свикана и по реш ение на Изпълнителното  бюро.

Чл.ЗЗг. ( 1 ) В градовете с районно деление се изгражда градска организация. 
Тя обединява местните организации в отделните райони, регистрирани в 
Н ационалния комитет.

(2) За град София градската организация има функциите и правата на 
регионално обединение съгласпо чл.31 до чл.ЗЗг.

(3) За градовете П ловдив и Варна градската организация има функциите и 
правата на общ инска организация съгласно чл.22 до чл.ЗО.

Конгрес па БСДП
Чл.34. Конгресът е върховен орган на БСДП.



(1)Редовния конгрес се свиква с реш ение на Н ационална конференция или 
Национален ком итет не по-рядко от един път на пет години.

(2) И звънреден конгрес се свиква с реш ение на Националния комитет по 
писмено предлож ение на 1/3 от делегатите на последния конгрес или на 1/3 от МО.

Чл.35 (1) Реш ението за свикване на редовен или извънреден конгрес се 
обявява чрез “Д ърж авен  вестник” в съответния законов срок. определен от З Ю Л Н Ц  
и се помества в партийния бюлетин и ма официалната електронна страница на 
БСДП  в Интернет.

(2) Н ай-късно един месец до датата на започването на конгреса М О  могат да 
правят предлож ения по дневния ред и други въпроси.

(3) О кончателното  приемане на дневния ред става на първото заседание на 
конгреса.

Чл.36 (1) В работата на конгреса с право на глас участват редовно избраните 
делегати от МО. членовете на НК и на ЦКРК, както и народните представители от 
БСДП, ако не са делегати.

(2) Право на делегати имат редовно отчетените местни организации. 
Н еотчетените могат  да получат право на наблюдатели/гости.

Чл.37. Конгресът:
(1) О бсъж да и приема отчета за дейността на председателя на БСДП . на ИБ 

и НК, както и на председателя на ЦКРК и ЦКРК на БСДП  в междуконгресния
период.

(2) О бсъж да и приема предложенията за промени в програмата и устава на 
БСДП . както и статутът на печатния орган на партията. М нозинството за приемане 
на промените трябва да е 2/3 от регистрираните делегати.

(3) О пределя основните насоки в дейността на БСДП  в следваш ня 
междуконгресен  период.

(4) Разглежда и реш ава жалби против реш енията на ЦКРК. НК и ИБ.
(5) Решава въпросите за вливане на други партии и политически 

организации в БСДП.
Чл.38. ( I )  П роекто-кандидатурите за председател на Б С Д П , председател на 

ЦКРК. членове на НК и Ц К РК  се представят от М О на НК най-малко четири 
седмици преди откриването па конгреса. За извънреден конгрес срокът е две 
седмици. Броят на предлож ените кандидати за членове на НК и Ц К РК  от М О , не 
трябва да превиш ава броя на делегатите им на конгреса.

(2) П редлож ения за председател на БСДП и председател на Ц К РК  могат да 
се правят и на конгреса по предложение най-малко на 30 делегати.

(3) Проекто-листите се изготвят от нарочна комисия, избрана от конгреса с 
отчитане на всички представени кандидатури.

Чл.39 (1) К онгресът избира председател на БСДП , председател на Ц КРК, 
членове на Н К  и Ц КРК. За избрани членове на НК и Ц К РК  се считат кандидатите, 
получили най-много гласове, следващите по реда на подреждане остават  
подгласници, до не повече от 1/3 от членовете на НК.

(2) За председател се счита избран кандидатът, получил 50 % плюс 1 гласа 
на първия тур. ако никой от кандидатите не е получил необходимите гласове, 
първите двама, получили най-много гласове отиват на втори тур. като за избран ее 
счита п о л у ч и л и я  най-много гласове.



Национална конференция на БСДП
Чл.40. В периода между редовните конгреси се свиква Н ационална 

конференция, в която участват членовете на НК. Ц КРК. народните представители- 
членове па БСДП , председателите на местните организации, председателите на 
регионалните комитети и делегати от местните организации по квота, определена 
от ИБ.

Чл.41 Н ационалната конференция реш ава всички въпроси от компетенцията 
на конгреса с изклю чение на измененията на Устава и П рограм ата на партията. 
Конф еренцията можа да подменя до 1/3 от състава на НК на БС Д П  за целия му 
мандат. Решението за начина на подмяната се взема от Н ационалната конференция 
след изчерпване на кандидатурите от списъка на подгласниците.

Национален комитет и Изпълнително бюро
Чл.42 (1) Н ационалният комитет е върховен орган на партията в периодите 

между конгресите и конференциите. Националният комитет се състои от 71 члена, 
вклю чващ  70 члена, избрани чрез тайно гласуване и по право -  председателят на 
БСДП.

(2) На първото си заседание Н ационалният ком итет избира от своя състав 22 
члена на Изпълнителното  бю ро (ИБ), като от тях избира зам .-председатели по 
ресори (до 6 душ и) и отговорник за приходите, разходите и счетоводната отчетност 
на партията. По право член на ИБ е П редседателят на партията. Когато член на ИБ 
отсъства от заседанията му без уважителни причини повече от 3 пъти. то Н К  го 
заменя с нов член от своя състав.

(3) Член на НК на БСДП , който отсъства безпричинно, или поради трайна 
невъзмож ност повече от два пъти от заседанията на НК, се зам ества от следващия в 
списъка на подгласниците. Решението за това се взема от НК.

Чл.43. Н ационалният комитет:
(1) НК въз основа реш енията на конгреса и на националната конференция 

определя политиката на БСДП.
(2) По мотивиран доклад на ИБ и/или Ц К РК  може да разпуска местни 

организации и клубове по интереси, когато грубо нарушават У става и П рограмата 
на БСДП , реш енията на Конгреса и Н ационалната конференция, както и 
собствените си решения. Решението за разпускане се взема с мнозинство от 2/3 от 
присъстващ ите на заседанието на НК.

(3) У твърждава кандидатурите за народни представители и на министрите, 
които могат да участват в управлението па страната от името на БСДП или по 
нейно предложение.

(4) М оже да отменя решения на местни, общ ински и регионални (градски) 
организации, когато те противоречат на П рограм ата на партията, реш енията на 
Конгреса. Н ационалната конференция и Националния комитет."

Чл.44. П редседателят на БСДП:
1/ Свиква на заседание НК на БСДП по реш ение на ИБ и/или по писмено 

искане на 1/3 от членовете на НК.
2/ Свиква заседанията на ИБ.
3 П редставлява партията в страната и в чужбина.



4/ Ръководи оперативната дейност на БСДП като взема управленските 
реш ения по текущ ите политически, организационни и икономически въпроси на 
партията.

5/ Отговаря за цялостната дейност на БС Д П  и отчита работата си пред 
Конгреса.

Чл.45. При временна или трайна невъзможност на председателя да 
изпълнява своите задължения неговите функции се поемат от един от 
зам .председателите, определен предварително от НК като зам.председател.

Чл.46. И зпълнителното  бюро:
1/ О рганизира изпълнението на реш енията на върховните органи на 

партията Национален комитет и Национална конференция в меж дуконгресния 
период, реш авайки въпроси от политически, организационен и финансово- 
икономически характер .’'

2/ Оказва непосредствена помош  на всички партийни органи и организации.
3/ Изгражда служ ебните органи на партията, в т.ч. Ц ентралния избирателен 

клуб на БСДП . чийто статут утвърждава.
4/ Взема реш ения за управление на партийните финанси и имущество в т. ч. 

по договори за предоставяне под наем, преотстъпване, продажба, замяна и др. 
Реш енията за управлението на партийните финанси и имущество се вземат с 
обикновено мнозинство, а реш енията за разпореж дане с имоти - с мнозинство 3/4 
от присъстващ ите на И зпълнително бюро.

5/ О рганизира политически акции и предизборни кампании.
6/ Организира издателската дейност на БСДП  и взема реш ение за 

ф ормирането и за начина на участие на партията в организации, регистрирани по 
ЗЮ Л Н Ц , с цел нейното осъществяване.

7/ П риема правилник за дейността си.
8/ Свиква Н ационална конференция и заседания на НК

Контролно-ревизионни органи

Чл.47. Всяка О бО  и МО си избира Контролно-ревизионна комисия в състав 
от 3 до 5 члена, която е подотчетна на нея.

Чл.48 -  КРК извърш ва следните дейности:
1/ Контролира спазването на Устава при вземане на реш ения за приемане, 

отстраняване и изклю чване на партийни членове.
2/ Взема решения по противоуставни действия и постъпили молби от 

членове на БСДП.
3/ Следи за спазването на коректни отнош ения между партийните членове и 

съдейства за преодоляване на възникналите разногласия.
4/ Прави финансова ревизия на ОбК и МК поне един път годишно.
5/ Води книга за протоколните реш ения и докладва за установени 

нарушения пред ЦКРК.
Чл.49. Реш енията на КРК се обжалват пред ЦКРК в срок от 14 дни. Срокът 

за разглеж дане на делата от КРК е един месец, а в ЦКРК -  3 месеца.
Чл.50 (1) С мандата на НК Конгресът избира персонално председател на 

Ц К РК  и с обш а листа ощ е 8 члена на Ц КРК, получили най-много гласове, измежду 
които тя избира свой секретар.



(2) При едновременен избор на кандидати за членове на Н К  и ЦКРК, 
вклю чването в съответния партиен орган е право на избрания.

Чл.51. Ц К Р К  се свиква от председателя и по писмено предлож ение на 1/3 от 
членовете й.

Чл.52 -  ЦКРК:
1/ Контролира изпълнението на Устава и реш енията на общ опартийните 

органи от партийните членове и организации.
2/ Прави предлож ения пред Конгреса или Н ационалната конференция за 

отмяна на противоуставни решения на ИБ или НК.
3/ При необходимост подготвя мотивиран доклад  до Националния комитет 

за разпускане на местни организации и клубове по интереси.
4/ Веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на 

Н ационалния комитет и неговите органи.
Чл.53. П редседателят на ЦК РК  участва в заседанията на ИБ на Б С Д П  с 

право на съвещ ателен глас. В негово отсъствие го зам ества друг, посочен от него 
член на ЦКРК.

Чл.54. Реш енията на Ц КРК влизат в действие с приемането им. Те могат да 
бъдат  обжалвани пред Конгреса или Н ационалната конференция.

Р азд ел  V 
Отношения с държавни органи, обществени и други организации.

Чл.55. БС Д П  осъщ ествява своята политика по всички позволени от закона 
начини.

Парламентарна група

Чл.56. (1) Народните представители от БСДП образуват парламентарна 
група в Народното събрание, която работи в съответствие с принципите на 
социалдемокрацията.

(2) Членовете на БСДП . избрани в орган на властта, провеждат политиката 
на партията в дейността на тези органи.

(3) Те са отговорни за дейността си пред партията.
(4) ПГ на БСДП  или нейната фракция в парламентарната група на 

политическата коалиция, в която участва БСДП, самостоятелно избира своето 
ръководство и сама изработва и приема правила за своята работа.

(5) В ъзникналите спорове между ПГ, ИБ и НК се разглеж дат и реш ават от 
Н ационалната конференция.

(6) Решение за отнемане на политическо доверие към народен представител 
от листата на БСДП  се взема от НК.

Организации с участие на БСДП

Чл. 57 (1) БСДП разпространява социалдемократическите идеи сред 
общ еството като активно подпомага СДМ С , Ф КЖ  към Б С Д П  и други общ ествени 
организации, които споделят принципите на БСДП. Председателите на тези 
организации могат да участват в работата на НК и ИБ на БС ДП  с право на 
съвещ ателен  глас.



(2) БСДП активно съдейства за обединението на социалдемокрацията 
посредством сиоето участие в Българския социалдемократически съюз (БСДС).

Раздел VI 
Средства за масова информация и пропаганда.

Чл.58 (!)  БСДП учредява централни средства за информация с реш ение на 
Конгрес. Н ационалната конференция или НК, а местни -  с реш ение на една или 
няколко местни организации или на РО.

(2) Ц ентрален печатен орган на Б С Д П  е в-к “С вободен народ’'.
(3) Директорите и/или главните редактори на средствата за информация се 

избират от органите, които го учредяват, а за централните -  от НК.
(4) За вътреш нопартийна информация БСДП издава бю летин ’‘П озиция", 

който има електронен вариант на страницата на партията в И нтернет .”
Чл.59 (1) Б С Д П  организира и осъщ ествява рекламно-

издателска,пропагандна агитационна, просветна, образователна и други дейности 
при спазване разпоредбите на действащ ото законодателство.

(2) С решение на ИБ могат да се учредяват фондации, издателски къщи и 
други организации.

(3) Средствата за масова информация и друга дейност към БСДП  са длъжни 
да бъдат лоялни към политиката й.

Раздел VII 
Финанси н стопанска дейност.

Чл.60 ( 1) БСДП  набира средства за цялостната си дейност по разреш ените от 
закона начини, в т.ч. членски внос, дарения, държавна субсидия, приходи от наеми, 
издателска дейност и други” .

(2) М иним алният размер на членския внос е:
а) за работещи - 1 %  от минималната работна заплата;
б) за всички останали - 0 . 1 %  от минималната работна заплата.
(3) О т средствата, набирани от членски внос и други постъпления, местните 

организации превеждат 30 %  на НК, останалите средства се използват по реш ение 
на МО, включително за нуж дите на ОбО и РК.

(4) За начина на събирането, разходването и отчитането на паричните 
средства ИБ изготвя инструкция.

Чл.6] БСДП е ю ридическо лице и се представлява от своя председател, а в 
условията на чл.45 на този Устав -  от определения от НК зам.председател. При 
необходимост председателят може да упълномощ и за конкретни случаи и други 
лица.

Раздел VIII 
Символи на БСДП.

Чл.62 (1) С им волът на БС Д П  е знакът на С оциалистическия интернационал 
-  разцъфнала червена роза с два зелени листа в дясната ръка.

(2) Знамето на партията е с небесносин цвят. От едната страна е изобразен 
сим волът на партията, а под него е изписано БСДП и годината 1891. От другата



страна отгоре са изписани трите принципа: свобода, справедливост, солидарност, а 
под тях Българска социалдемократическа партия и седалищ ето на организацията.

(3) Втори август се чества като партиен празник.

Раздел IX 
Седалище на партията

Чл. 63 Седалищ ето и адреса на управление на БСДП е в град София, район 
“ В ъзраж дане” , бул. “А лександър Стам болийски” № 5 1 .

Раздел X
Ред и условия за прекратяване на БСДП

Чл.64 БС Д П  се прекратява при условията, посочени в Закона за 
политическите партии.

Раздел XI 
Преходни и заключителни правила.

Чл.65. Националната конференция, НК и ИБ на БСДП в границите на своята 
ком петентност могат да утвърж дават документи, свързани с тяхната  дейност, които 
не могат да противоречат на този УСТАВ.

Чл.66. За правилното прилагане на Устава при необходимост Ц К РК  дава 
тълкувание по отделните разпоредби, което е задължително за всички партийни 
членове, местни организации, общински организации, регионални обединения и 
избираните от Конгреса органи на БСДП.

У ставът е приет на 39-ия Конгрес на БСДП  през 1992 г.
Измененията и допълненията са направени от 40-ия Конгрес на БСДП през 

м .ю ни 1994 г. и от 41-ия Конгрес на БСДП през м.април 1995 г., от 45-ия Конгрес 
на БСДП през м .декември 2005 г. и от 46-я конгрес през месец май 2008


