
ХРИСТИЯН - СОЦИАЛЕН СЪЮЗ

УСТАВ НА ХРИСТИЯН- СОЦИАЛЕН СЪЮЗ

А .И М Е  , С Е Д А Л И Щ Е , А Д Р Е С  И  Ц ЕЛ И ; .

Чл.1 Християн-социален съюз (ХСС) е политическа партия на български 
граждани
Чл.2 Целта на ХСС е да отстоява правото на свободата на личностите и 
нейната възможност да прави своят демократичен избор, да не се нарушава 
баланса на интереси между хора, общности и държава. Да гарантира 
ненакърнимостта на човешките права.
Чл.З За постигане на целите си ХСС използва разреш ените от закона и 
държавата политически средства. ,
Чл.4 (1) Седалището на партия ХСС е в гр.София ,адрес на управление :
София жк.Гео М илев ул.Постоянство бл.266 ап.17 ет 4 , адрес за
кореспонденция -  София жк. Сердика бл.12 ет 10 ап.ЗО
Чл.4 (2) Центално бюро ( ЦБ) на ХСС може да взема решения за промяна
на седалището на партията при наложителни причини
Чл.4 (3) Прекратяването на дейността на ХСС се извършва съгласно
изискванията на Чл.38 и 39 от ЗПП (ДВ бр 28 от 01.04.2005г )

Б. ЧЛЕНОВЕ

Чл.5 Член на ХСС може да бъде всеки дееспособен български гражданин, 
приемащ  и работещ  за осъществяване на целите на партията.
Чл.6 Никой не може да членува в повече от една местна съюзна 
организация ( МСО)
Чл.7 Членове на съюза се приемат на събрание на М СО с квалифицирано 
мнозинство 2/3 от присъстващите въз основа на подадено заявление и 
декларация по чл.5 ал.2 Заявлението се докладва на събрание на МСО с 
мнение на вносителя.
Чл.8 Всеки член на ХСС има право;
а) да участва в събранието на МСО и да гласува при вземане на 
решения
б) да изразява свободно становището си по разискваните въпроси
в) да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза, за не 

повече от три последователни мандата на една и съща длъжност 
Чл.9 Всеки член на ХСС е длъжен:



а) да спазва Устава на съюза, да популяризира и да изпълнява 
политическите му цели, програми и решения;

б) да внася редовно определения членски внос;
в) да посещава редовно събранията на МСО, където членува;
г) да пропагандира предизборните програми и да агитира за 

кандидатите на ХСС;
д) да не злепоставя и уронва името и престижа на ХСС, да спазва 

нормите на християнските морални ценности;
е) да подкрепя националния суверенитет и традиции.
Чл.10.(1) Членството в ХСС се прекратява при:
а) смърт;
б) писмена молба за прекратяване на членството;
в) приемане за член на друга политическа организация чрез лично 

волеизявление;
г) неплащане на членски внос в продължение на ш ест месеца;
д) неприсъствие на четири поредни събрания на МСО без 

основателни причини.
(2) Събранието на М СО може да изключи с квалифицирано 

мнозинство от броя на присъстващите членове съюзен член, който:
а) нарушава Устава и решенията на ХСС;
б) проповядва против принципите на ХСС;
в) злепоставя съюза или някои от неговите оргатнизации или 

органи;
г) извършва неморални и явно увреждащи доброто име на съюза 

действия.
Чл. 11.(1) Депутат, който е член на ХСС може да бъде изключен, 

когато с дейността си в парламента се противопоставя на становището 
на ХСС по принципни политически въпроси.

(2) Предложението за изключване от ХСС се изпращ а писмено до 
МСО на заинтересования, който има право да даде обяснение.

(3) Предложението за изключване се разглежда на събрание на 
МСО, на което предварително надлежно е поканен да присъства и 
заинтересованият член на ХСС. Неприсъствието на заинтересования не 
е пречка да се вземе решение за неговото изключване.

(4) Събранието на М СО съставя протокол за изключването. 
Препис от протокола се връчва на изключения, който може да го 
обжалва пред ЦБ на предстоящ ото му заседание.

(5) ЦБ може мотивирано да върне на М СО случая за ново 
разглеждане в едномесечен срок от получаването на становище от 
потърпевшия. Повторното решение на събранието на МСО е 
окончателно.

Чл.12. Член на ХСС може да бъде изключен и с решение на ЦБ, 
взето съгласно изискванията на чл.45, т.8 от Устава.



Чл.13. Конгресът на ХСС има право да отмени всяко решение, с 
което е бил изключен член на партията.

Чл.14. Изключен член може след една година да кандидатства 
отново за приемане в ХСС.

Чл.15. Ако членството е било прекратено по чл.10, ал.1, б. „г” и 
„д” от Устава, и се внесе необходимият членски внос, членството се 
възстановява от събрание на МСО, въз основа на писмено молба.

В. УСТРОЙСТВО И  ОРГАНИ.

Чл. 16.(1) М СО на ХСС се изграждат по населени места -  кметства 
и общини. В едно населено място има само една организация.

(2) В градовете с районно деление МСО се изграждат при 
условието на ал.1 за общините.

Чл.17. Органите за организация и управление на ХСС са:
(1) Централни:
1. Конгрес.
2. Централно бюро (ЦБ).
3. Контролна комисия.
(2) М естни съюзни организации и клубове:
1. Събрание.
2. Бюро с председател, касиер и членове.

Г. М ЕСТН И  ОРГАНИ.

Чл. 18.(1) Местни съюзни организации (МСО) се образуват от не 
по-малко от 8 души на територията на определено населено място или 
община, съответно район в градовете с районно деление.

(2) Ако желаещите да членуват в едно населено място или община, 
съответно район в градовете с районно деление са по-малко от 8 души, 
те образуват КЛУБ към най-близката МСО. Те избират секретар, който 
е пряко подчинен на събранието на МСО.

(3) М СО с повече от 60 члена могат да образуват клубове по 
местоживеене с не по-малко от 8 човека. Те избират секретар и касиер 
и отчитат работата си пред събранието на МСО.

Чл.19. Към МСО може да се образуват младежки и професионални 
клубове, които избират секретар и касиер и отчитат работата си пред 
събранието на МСО.

Чл.20.(1) Събранието на МСО се провежда в присъствието на не 
по-малко от половината й членове, поканени по определения от 
организацията ред.



(2) Организации с над 60 члена, разделени по клубове, могат да 
провеждат общи събрания на пълномощниците. На всеки 5 члена се 
избира по 1 пълномощник.

Чл.21. Събрание на МСО:
- Обсъжда и ръководи дейността на съюза на територията на 

общината, спазвайки реш енията на Конгреса и останалите ръководни 
органи.

- Издига кандидатури за депутати, кметове и общ ински съветници.
- Организира предизборната кампания в населеното място.
Чл.22.(1) Бюрото на М СО се състои от 3 до 5 члена, които се

избират на събрание за срок от две години, с тайно гласуване и 
квалифицирано мнозинство от броя на присъстващите. Съставено е от 
председател, касиер и членове.

При невъзможност да упражнява задълженията си председателят 
на М СО уведомява по надлежен начин събранието на МСО за 
необходимите промени в ръководните органи на МСО.

(2) Събранието се свиква от председателя или от 1/2 от всички 
членове на МСО по списък на имена и подписи. Събранието се свиква 
до 2 седмици след реш ението за това.

Чл.23. Предсрочно провеждане на отчетно-изборно събрание може 
да се насрочи с депозиране на оставката на председателя или някой от 
членовете на бюрото, или по искане на 2/3 от членовете на МСО, 
подписали се в нарочен списък.

Чл.24. Протоколите от събранията, с които се учредяват нови МСО 
и членовете на бюрата им се утвърждават от председателя на ХСС.

Чл.25.(1) Веднаж годишно събранието на М СО прави оценка на 
дейността.

(2) Препис от протокола на учредително събрание на МСО се 
съхранява от председателя на ХСС.

Д. КОНГРЕС

Чл.26. Конгресът е върховен орган на ХСС.
Чл.27. Конгресът се състои от делегати, избрани от МСО по норма 

на представителството, определена от ЦБ. Членовете на ЦБ, 
депутатите-членове на ХСС, членовете на Европейския парламент от 
Република България, които са членове на ХСС, министрите и 
областните управители са по право делегати на Конгреса. ЦБ може да 
определи и други категории, които да имат правата на делегати по 
право на даден Конгрес. Определянето се прави с нарочно решение на 
ЦБ, взето преди насрочването на същия Конгрес.

Чл.28.(1) Редовен Конгрес се свиква на всеки пет години с 
решение на ЦБ.



(2) Извънреден Конгрес може да бъде свикан с решение на ЦБ, 
съгласно условията на чл 45 т.2 и т. 11 от Устава

(3) Както редовен, така и извънреден конгрес може да бъде свикан и по 
искане , на не по -м алко  1/3 от легитимните МСО , ако са били взети предварителни 
решения за това на техни събрания

(4) В случаите по ал. 3, ако ЦБ не свика Конгрес в двуседмичен срок от 
получаване на искането на съответните МСО , Конгресът се свиква от съда , по 
писменно искане на същите МСО или натоварено от тях лице

(5) Свикването на Конгреса се извършва с писмена покана на ЦБ до всички 
легитимни МСО, както и с поставяне на копие от същата покана на мястото за 
обявления в сградата , в която се намира адресът на управление на ХСС , най- 
малко един месец преди насроченият ден

( 6) В случайте по ал.4 ако ЦБ,не отправи покана тя може да бъде отправена 
от легитимните МСО, по чието искане се свиква този извънреден Конгрес или 
натоварено от тях лице. В такъв случай не се изисква поставяне на копие от 
поканата на мястото за обявление в сградата в която се намира адресът на 
управление на ХСС

(7) При всички случай на свикване на конгрес ЦБ назначава комисия, 
която подготвя и организира провеждането на Конгреса , грижи се за 
пропусквателният режим, брой гласове и извършва всички необходими действия 
свързани с провеждане на Конгреса , съгласно Устава и закона

Чл. 29 Поканата по чл. 28 от Устава трябва да садържа дневния ред, дата, 
часа и мястото за провеждане на Конгреса , както и по чия инициятива се 
провежда и свиква той.

Чл.ЗО Право за изпрашане делегати на конгрес имат организации учредени 
съгласно този Устав и чиито ръководства са утвърдени по надлежният ред

Чл. 31 За избраните делегати М СО предоставя списък в ЦБ на ХСС не 
по късно от десет дни преди Конгреса

Чл. 32 За участие в работата на Конгреса всеки делегат получава писменно 
пълномощно подписано от председателя на М СО и утвърдено от ЦБ

Чл.33(1) Конгресът е законен, ако присъстват най -  малко половината от 
всички избрани делегати

(2) При липса на кворум по ал.1 започването на Конгреса се отлага с един 
час при същият дневен ред, и провеждането на конгреса е законно, независимо от 
броя на присъстващи делегати

Чл.34 Конгреса се открива от председателя на ХСС след което се избира 
ръководство от двама съпредседатели, зам.председател,орган. секретар и 7 члена.

Чл.35 Всеки делегат на конгреса има право на един глас . Не се допуска 
гласуване с пълномощно неутвърдено от ЦБ

5



Чл. 36 Гласуването е явно,освен при избор или освобождаване на ръководни органи-таино 
Чл.37(1) Решенията на Конгреса се вземат с обикновенно мнозинство от 

присъстващите делегати
(2) Решенията за изменение и допълнение към Устава , както и за преобразуване 
или прекратяване на ХСС ( чрез сливане, или вливане в друга партия , 
разделяне на две или повече партии или саморазпускане ) се вземат 
квалифицирано с мнозинство от най малко 2/3 от присъстващите делегати. Тези 
права не може да бъдат делегирани на друг ръководен орган на ХСС

Чл.38 Конгреса взема решения само по въпроси , приети в дневния ред 
Чл. 39 Конгресът :

1. Избира ^ъ п р^седл тел и  н останалите членове на ЦБ, удосторвА  съ с  званието 
« почетен председател» приема и изменя Устава и политическата Програма на ХСС 
като всички предложения за тези промени се правят от ЦБ
2 Взема решения по принципни въпроси от организационен и финансов характер
3 Избира и Контролна Комисия
4 Приема дългосрочните програми на ХСС
5 Изслушва и приема отчетите на ЦБ и Контролната комисия
6 Изслушва и приема отчетите на депутатите- членове на ХСС
7 Взема решения за изключване от ХСС
8 Отменя решения за изключване на членове от ХСС

Чл. 40 След Конгреса делегатите дават отчет пред събранието на М СО където
членуват

Е. Ц Е Н Т Р А Л Н О  БЮ РО  ( Ц Б)

Чл.41(1) В периода между два конгреса работата в ХСС се ръководи от ЦБ . То се 
избира от конгреса с мандат 5 год
(2) Съпредседателите на ХСС заемат и поста съпредседател на ЦБ 

Чл.42 (1) ЦБ се състой от двама съпредседатели(съпредседателите на ХСС) 
зам.председател, организационен секретар, и седем членове
(2) Депутатите от ХСС или коалиция , в която участва ХСС са по право кооптирани 
членовена ЦБ,независимо от това дали са партийни членове на ХСС. Правата им се 
определят съгласно разпоредбите на чл. 43 от Устава
(3) ЦБ не може да кооптира до четирима нови членове извън състава избран от 
Конгреса съгласно чл. 39 т.1 от Устава
(4) При напускане , изключване или смърт, трайна невъзможност да изпълнява 
задълженията си на някои от е д и н а д е с е т т е  ч л е н а  н а  Ц б .



избрани от Конгреса съгласно чл. 39 т. 1 от Устава на ЦБ кооптира на негово 
място нов ч л е н ,  който трябва да е партиен член на ХСС . Този кооптиран член се 
ползва от всички права пк чл. 43 от Устава

Ч л . 4 3 ( 1 ) Кооптираните членове на по чл.42ал. 3 от Устава могат да не са 
партиини членове на ХСС , но в такъв случай не трябва да членуват в друга
политическа партия .

(2) Кооптираните членове на по чл.42ал. 3 и ал. 4 от Устава могат да бъдат 
само членове на ЦБ , но не могат да заемат постове на председател, зам. 
Председател и секретар

(3) Кооптираните членове на по чл.42ал. 5 от У става могат да бъдат членове 
на ЦБ , или да заемат постове на зам. Председател или секретар но само след 
решение на ЦБ , след като същите членове бъдат кооптирани

(4) Всички кооптирани членове в ЦБ имат право на глас , като гласът ил 
има същата тежест като гласът на всеки член на ЦБ избран от Конгреса

Чл. 4 4 (1 )  Заседанията на ЦБ са редовни , само ако на тях присъстват не по
малко от половината от всички членове на ЦБ

(2) Решенията на ЦБ са легитимни, само ако са взети на редовно заседание
на ЦБ съгласно ал.1

(3) Редовно заседание на ЦБ може да се свика от съпредседателите или по 
писмено предложение на повече от половината членове на ЦБ

Чл. 45 Централно бюро ( ЦБ )
1 . Ръководи ХСС между два Конгреса , въз основа на приетите конгреси

решения
2 . Свиква Конгреса и определя неговият дневен ред , със свое решение

съгласно чл 28 от Устава
3. Определя размера на членският внос
4. Приема решения за участие в избори, участие в коалиции и избира 

представители на ХСС в ръководните и консултативни органи на същите 
коалиции

5. Определя и подрежда листите на кандидатите за обшински съветници , 
народни представители и членове на Европейски парламент от Република 
България определя кандидатите за кметове за президент и вицепрезидент и
за всички изборни постове

6 . Ф ормулира предложения за  промени в Устава
7. Взема всички необходими решения свързани с управлението на ХСС 

които не са от изключителната компетентност на Конгреса . Управляма 
имуществото и финансите на ХСС

8. Взема решения за изключване от ХСС
9. Упълномощава изрично и писмено определени лица по отделни проблеми 

,насоки или направления в политическия ,
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Вътрешно партииният или обществен живот ,които упълномощ ените лица имат 
право да представляват ХСС пред всички държавни,общ ествени, политически и 
други институции,юридически и физически лица , както в Република България 
така и извън държавата , да с е подписват от името на ХСС и да правят 
изявления от негово име

10. При всички случай на свикване на конгрес има всички правомощия 
за изпълнението на задълженията си по чл. 28 т7 от Устава

11. ЦБ взема всички свой решения с обикновенно мнозинство
12. Изготвя и утвърждава Правилници за приложение на У става , определя 

условията на които трябва да отговарят кандидатитен за изборни длъжности в 
ХСС , определя условията на които трябва да отговарят кандидатите за 
общински съветници, народни представители, кметове, членове на 
Европейският парламент от Република България . президент и 
вицепрезидент , както за всички останали изборни държавни постове

Ж. СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ

Чл.46 Съпредседателите на ХСС председателстват и ЦБ . Те се избират от 
конгоеса с мандат 5 год.

^л.47!Сьпредседателите на ХСС представляват ,представляват ХСС пред всички
държавни, политически и други институции,юридически и физически лица както 
Република България така и извън държавата , освен ако ЦБ не е упълномощ ила 
друго лице съгласно чл.45т9 от Устава 

Чл. 48 При отсъствие и невъзможност при един от съпредседателите да 
изпълнява своите функции поради болест, или друга уважителна причина , с 
негово съгласие другият съпредседател и зам. Председател изпълняват 
задълженията му освен ако ЦБ не е определило друго лице със свое изрично 
решение

Чл. 4 9 (1 )  В случайна смърт или оставка на един от съпредседателите по 
време на мандата му другият съпредседател поема ръководството на партията 
до следващ ият редовен конгрес 

(2) процедурата поал.1 се прилага и при отстраняване на единият от 
съпредседател от длъжност при условията н а ч л .4 5 т .8 о т  Устава 

Чл. 50 Съпредседателите на ХСС изпълняват решенията на ЦБ 
Чл. 51 Съпредседателие на ХСС в съответствие с ред определен от ЦБ имат 

право да контролират дейноста на избраните от ЦБ комисии или спомагателни 
органи , оправлението на финансите и имуществото на ХСС

Чл.52 Съпредседателите на ХСС държат по равно- 6 мес от годината печата във 
всеки единот тях като подпечатват с него всички необходили документи, при 
условие че са подписани от другият съпредседател или лице упълномощ ено от ЦБ
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3. СЕКРЕТАРИАТ

Чл.53 При необходимост секретарите на ХСС създавт секретариат. 
Секретарят от състава на ЦБ докладва на ЦБ всички въпроси постъпили в 
секретариата
Чл.54 Персонала на секретариата се назначава от ЦБ , по предложение на 
секретарч на от състава на Цб суобразно приети щат и бюджет 
Чл.55 Секретариатът :
1 завежда канцеларията на ХСС
2 документира финансовата част
3 организира техническата и организационна работа на ХСС с всички М СО
4 следи изпълнението на взетите решение на ЦБ
5осигурява текущ а информация за всички органи и организации в ХСС

И. КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

4J1.56 (1) Контролната комисия се избира от Конгреса по предлойение на 
двамата съпредседателина ХСС с мандат 5 години 

(2) Контролната комисия се състой от председател, зам. Председател и член 
Чл.57 Контролна комисия:
1 Контролира финансовата дейност на съюзните органи и организации
2 Следи за опазване на съюзното имущество
3 Проверява финансовата дейност на МСО
4 Следи за законосъобразността и целесъобразността на разходите, в 

зависимост от приетият бюджет, решения на конгреса и ЦБ
5 Провежда редовни планови ревизии ведъж годишно както и извънредни 

такива при необходимост
6 Изхотвя протоколи в два екземпляра за всяка извършена ревизия като 

единият се предава на ЦБ , а другият остава на съхранение в контролната 
комисия

Чл. 58 Контролната комисия се отчита пред конгреса , а между неговите 
сесии пред ЦБ

К. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА
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Чл.59. Членовете на ХСС, избрани за депутати, са длъжни да 
провеждат в Н ародното събрание политиката на ХСС.

Чл.60. Членовете на ХСС, избрани за депутати, образуват 
парламентарна група, ако имат необходимия брой за формиране на 
такава, съгласно Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание.

Чл.61. П арламентарната група определя кои депутати ще изразяват 
позицията на ХСС в Народното събрание, по всеки конкретен случай.

Л- ПРАВИЛА ЗА Н АБИ РАН Е И  РАЗХОДВАНЕ ИЛ C.PF.UC.TRA 
И  ЗА РАЗП О РЕЖ ДАН Е С ПАРТИЙНОТО ИМУЩ ЕСТВО.

Чл.62.(1) П риходите на партията са от:
1. Членски внос;
2. Собствени недвижими имоти;
3. Дарения и завещ ания от лица, на които законът позволява такава 

дейност;
4. Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, 

доколкото това не представлява стопанска дейност и не изисква 
учредяване и/или участие в търговски дружества и кооперации;

5. 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;

(2) В зависимост от конкретната обстановка в страната, 
обуславяща имущ ественото състояние на отделните социални групи 
(работещи, учащ и, пенсионери, безработни), ЦБ може да освободи 
временно отделни общински организации от заплащ ане на членски 
внос.

Чл.63. (1) Имущ еството на ХСС е под разпореждането на ЦБ.
(2) ЦБ дължи отчет на Конгреса за всяко разпоредително действие 

с имуществото на партията.
Чл.64. При поемане на имуществени задължения ХСС се 

представлява от изрично упълномощен от ЦБ представител.

М. УСЛОВИЯ И  Р Е Д  ЗА ПРЕКРА ТЯВАНЕ НА ХСС.

Чл.65. ХСС се прекратява при:
1. Решение за сливане или вливане в друга партия;
2. Решение за разделяне на две и повече партии;
3. Решение за саморазпускане;
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4. Влязло в сила съдебно решение за разпускане на партията или за обявяването и 
за противоконституционна
Чл.46 Реш енията по чл 37 ал.2 и по чл. 65 т1 ,т2,тЗ от Устава се взем ате  
квалифицирано мнозинство от най-малко 2/3 от присъстващ ите делегати . Тези 
права не могат да бъдат делегирани на друг ръководен орган на ХСС

Н. МЛАДЕЖКИ ХСС ,ПРОФЕСИОНАЛНИ СЕКЦИИ

Чл.67 Към ХСС се създава младежки съюз които не е юридическо лице 
Чл.68 (1) членовете на МС на ХСС ( М ХСС) могат да са членове на ХССна 
възраст от 18 до 30 г
(2) Устава ма МХСС се утвърждава от ЦБ на ХСС

Чл.69 Към ХСС се създават национални професионални секции, които не са 
юридически лица
Чл.70 Членовете на национални професионални секции са членове на ХСС с 
еднакви или близки професии
Чл.71 МХСС и национални професионални секции на ХСС се ръководи от 
решенията на Конгреса , Устава ма МХСС и решенията ма ЦБ

о. символи
Чл.72 Празника на ХСС е 21. ноември- Денят на християнското семейство
(2) Цветовете на ХСС са бордо и синьо
(3) знамето на ХСС е правоъгълник вйордо с син ромб е  горната Уг част на които 
са изписани инициалите на ХСС , а аколо него пълният текст в син цвят
(4) символът е кръгово поле в което е вписан ромб с изписани инициали на ХСС 
а около него пълният им текст
(5) печатът е кръг л с изобразен символ на ХСС
(6) девиз - За чиста и свободна България
(7) Мото- Дом- Семейство- Държава
Целия член 72 и алинеите към него могат да се променят от ЦБ на партията на 
тяхно заседание.

Този Устав е приет на шести извънреден Конгрес 
На ХСС състоял се на 20 май 2017 в София


