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ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”



ПРЕАМБЮЛ

ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” обединява социалистите по убеждение и поведение, левите 
демократи, левите земеделци, комунистите, еколозите, антифашистите и всички социално 
ориентирани хора. Тя е част от новата европейска левица, от световните социални и мирни 
движения.

Моралът, социалната справедливост, солидарността, равенството, взаимопомощта и 
равните шансове са цел на нашите действия. Националните, държавните и обществените 
интереси са основа на политиката ни.

Наш политически фундамент са великите хуманистични повели, международното 
работническо движение, героичните революционни борби и антифашистката съпротива, 
ентусиазмът и постиженията през годините на социалистическото строителство и 
съвременните теоретични постановки и практически действия на Европейската левица. 
Учението и делото на Карл Маркс, Димитър Благоев, Георги Димитров и техните съратници 
са пример, идеен фундамент и вдъхновение за нас. Те ни дават сила и увереност в битката за 
изграждане на по-справедливо, по-солидарно и успешно общество срещу глобалния 
капитализъм, разрушаващ нормалните международни, обществени и човешки отношения.

Като част от Европейската левица ние сме срещу неолибералния консенсус и глобалния 
капитализъм, за мирен път към справедливо социално устройство на обществото и за силно 
местно самоуправление.

I. ОБЩ И ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА е политическа партия - доброволно сдружение на 
граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, учредена съгласно Закона 
за политическите партии и Конституцията на РБ.

(2) ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” се учредява за неопределен срок.

Чл. 2. (1) Наименованието на партията е БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА (БЛ)1.
(2) Наименованието на партията може да се изписва при необходимост и на чужд език.
(3) По-нататък в този Устав ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” се нарича за краткост 

„партия/та” или БЛ.

Чл. 3. (1) БЛ е със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.1756, район 
Студентски, ж.к.“Дървеница“ ,бл.35, вх.Б.

(2) Сайтът на партията в Интернет е www.levicata.org.
(3) Електронният адрес на партията е: bgleft@gmail.com.

Чл. 4. Символите на БЛ са:
1. Знаме с аленочервен цвят и надпис със златисто-жълти букви “БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” 

(приложение 1);

' За целите на настоящия устав се използват следните съкращения: ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” (БЛ), Национален 
комитет (НК), Политически съвет (ПС), Общопартиен контролен съвет (ОбКС), Основна партийна организация (ОПО), 
Общинска партийна организация (ОбПО), Общински комитет (ОбК), Общински контролен съвет (ОКС), Градска партийна 
организация (ГПО), Градски комитет (ГК), Градска партийна конференция (ГрКонф), Общинска партийна конференция 
(ОбКонф). Градски контролен съвет (ГКС), Районна партийна организация (РПО),

http://www.levicata.org
mailto:bgleft@gmail.com


2. Знак -  Стилизирана петолъчка в горната част на която са изписани буквите БЛ 
(приложение 2);

3. Празник на партията е 2 август, денят на основаването на БСДП на Бузлуджа през 1891 г.;
4. Химн на партията - „Интернационалът” (приложение 3);
5. Печат - кръгъл със знака на партията в центъра на печата и надпис ПП „БЪЛГАРСКАТА 

ЛЕВИЦА”.

II. ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ И ДЕМ ОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ  
НА Ф УНКЦИОНИРАНЕ И ИЗГРАЖ ДАНЕ НА ПП“БЪ ЛГАРСКАТА ЛЕВИ Ц А“

Чл. 5. Основните политически цели на БЛ са:
1. Възстановяване и развитие на социалния характер на държавата чрез дългосрочна 

стратегия с ясни икономически, социални и екологични приоритети. Акцентиране върху науката, 
образованието, индустриалното производство, модерното земеделие и информационното общество 
и местно самоуправление;

2. Постигане на ефективност на съдебната система;
3. Достатъчност на въоръжените сили и органите за ред и сигурност;
4. Защита и развитие на българската култура, безплатно и качествено образование и 

здравеопазване. Здравето и образованието не могат да бъдат стока;
5. Равнопоставеност по закон на всички видове собственост;
6. Силни регулативни, контролни и стопански функции на държавата;
7. Върховенство на мира и международното право, против чужди военни бази, неучастие във 

военни мисии в чужбина. Отказ от сателитно международно поведение. Утвърждаване мястото на 
България в ЕС. Близко партньорство с Русия, балканските и други наши традиционни приятелски 
страни;

8. Равнопоставеност на половете.

Чл. 6. Начините за постигане на основните политически цели са:
1. Всички допустими от Конституцията и законите на страната средства за обществено- 

политическо въздействие, популяризиране на целите и ценностите на БЛ, участие в избори на 
европейско, национално и местно равнище (пряко или чрез коалиране с идейно близки партии, 
движения и/или други организации);

2. Рационално прилагане на действаща пряка демокрация по важни за обществото въпроси;
3. Прогресивна данъчна система върху корпоративните печалби и доходите на физическите 

лица. Възстановяване на социално справедлив необлагаем минимум не по-малък от минималната 
работна заплата. Утвърждаване на семейното подоходно облагане. Нулева ставка по ДДС за 
стоки от първа необходимост;

4. Политиката на БЛ в управлението на държавата и в местното самоуправление се 
осъществява чрез нейните участници в държавните и общински органи и максимално медийно 
представяне на партийните приоритети.

Чл. 7. Вътрешнопартийната демокрация е основен принцип на БЛ, който се изразява в:
1. Спазване принципа на мнозинството, който важи за всеки орган, като се уважават правата 

на малцинството;
2. Откритост и публичност в дейността и отговорност за решенията и действията;
3. Свобода на изразяване на мненията и многовариантност при обсъждане и решаване на 

проблемите;



4. Решенията в партийните организации и партийните органи се вземат с обикновено 
мнозинство при участието на повече от половината от членовете им, освен в случаите, за които в 
този устав е предвидено друго;

5. Партийни членове, несъгласни с приетите решения, могат да отстояват възгледите си 
чрез алтернативни проекти или резолюции, без да се противопоставят на изпълнението на взетите 
решения, без да нарушават единодействието на партията и без да злепоставят партията пред 
обществеността или по друг начин, който би могъл да доведе до накърняване на нейния авторитет 
и добро име или по друг начин да се отрази неблагоприятно на БЛ;

6. Партийни организации и отделни техни членове могат да изразяват несъгласие с взети 
решения чрез свои резолюции или алтернативни проекти, внесени в органа, взел решението или в 
по-горестоящия партиен орган.

Чл. 8. Партийните органи се изграждат и функционират в съответствие със следните 
демократични принципи:

1. Обновяване и приемственост на участието на различни поколения кадри в партията, 
стремеж към равно участие на жените и мъжете във всички партийни органи, както и в 
предложенията на партията за изборните органи на местното самоуправление и държавна власт;

2. Разделение на правата, задълженията и отговорностите между ръководните, 
изпълнителните и контролните органи;

3. Задължителност на решенията на ръководните общински, районни, градски и национални 
органи в рамките на техните правомощия по Устав и контрол върху тяхното изпълнение.

Чл. 9. Процедури за избор на партийни органи и за вземане на решения:
1. Изборът на всички органи и представители е таен или явен, по решение на събранието;
2. Изборите се провеждат по правилата на чл. 7, т. 4 от настоящия устав.

Чл. 10. Отчет и оценка
(1) Всички избираеми органи се контролират, като дават отчет поне веднъж годишно пред 

избралите ги и извънредно -  ако това бъде поискано от тях с обикновено мнозинство от членовете 
на орган, който ги е избрал.

(2) Всички избираеми органи се оценяват от органите или лицата, които са ги избрали. 
Оценяването става след обосновано мнение и решение на мнозинството от членовете на органа, 
който ги е избрал.

Чл. 11. Мандати на органите
(1) Местните и националните партийни органи се избират с мандат за четири години.
(2) Не се позволява избирането на едно и също лице на даден партиен пост за повече от три 

пълни последователни мандата.
(3) Мандатността се отнася за ръководните партийни длъжности -  председател на 

Общински, Районен и Градски комитет; за председател(и) на Общински Контролен Съвет (ОКС), 
Градски Контролен Съвет (ГКС) и Общопартиен Контролен Съвет (ОбКС) и за председател/и на 
Националния Комитет на БЛ.

(4) Мандатността не се отнася до членството в ръководни органи на местно и национално 
ниво в партията.

(5) Представителството на членовете на основните партийни организации на конференциите 
и конгресите и други колективни форми на работа на партията е в съответствие с броя на 
членовете на всяка организация.

(6) Във всички ръководни органи се осигурява най-широкото възможно представителство 
при изборите за национални и местни органи.



(7) Всеки член, участващ в събрания, конференции, конгреси и други партийни органи има 
право на един глас.

(8) Представителите на членовете и на организациите в различните форми и форуми на 
работа и в органите на партията, са длъжни да изразят или предадат мненията и решенията на 
членовете на организациите и органите, които са ги избрали. Те имат право да изразят и своя 
позиция и могат свободно да формулират крайното си мнение относно въпросите от дневния ред.

(9) Заместването на членове във всички органи на партията се осъществява от заелите 
следващото място в списъка, съгласно реда при подреждането им, при съответното гласуване, с 
изключение на членовете на органите, за които се извършва нов избор.

Чл. 12. Ограничаване за съвместяване на постове
Избраните за кметове, областни управители, народни представители, представители в 

Европейския парламент, министри и зам. министри, не могат да бъдат председатели на общински, 
районни и градски комитети на БЛ.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 13. (1) В партията може да членува всеки дееспособен гражданин на Република 
България, който приема нейната програма, спазва Устава и не членува в друга партия.

(2) Членството в партията е лично и е израз на лична воля и желание, не създава 
предимство пред другите граждани и е израз на доброволно съгласие за спазване на всички 
решения на органите на партията.

(3) Не могат да членуват в партията лица, за които със специален закон е забранено 
членство в политическа партия.

(4) Членството в партията е доброволно и се придобива и осъществява чрез партийните 
организации.

(5) Нови членове се приемат от ОПО, в които кандидатът желае да членува въз основа на 
писмено заявление от кандидата. Събранието на ОПО взема решение дали да одобри 
кандидатурата за членство в партията. Членството в партията възниква с приемането на 
съответния кандидат. В седемдневен срок от решението, ръководството на ОПО го изпраща в 
Общинския съвет и НК за сведение.

(6) Ако в района на кандидата няма ОПО, заявлението може да се подаде до някоя от 
близките ОПО или до ПС на БЛ, който може да насочи съответния кандидат-член към ОПО.

(7) Придобиването на членство в БЛ може да стане и чрез учредяване на нова ОПО. В 
местата, където няма общинска организация или при поискване на учредителите при провеждането 
на събранието участва упълномощен представител на ПС .

(8) В случаите на предходната алинея новоучредената организация изпраща копие от 
документите на НК, който на първото си заседание след получаването им ги разглежда и преценява 
дали учредяването е в съответствие с изискванията на устава и ЗПП. НК уведомява съответната 
ОПО за решението си. В случай, че НК намери изискванията на Устава и ЗПП за изпълнени, 
организацията се смята за възникнала от момента на нейното учредяване. В противен случай се 
посочват неизправностите и се дават указания, които следва да бъдат изпълнени, след което 
организацията следва отново да изпрати документите до НК за преценка и потвърждение. В този 
случай съответната ОПО се приема за възникнала от момента на изпълнение на указанията на НК и 
поправяне на нарушенията.

(9) ОПО, ОбПК и НК водят регистър на членовете и организациите въз основа на решенията 
за приемане и изключване на членовете, заявленията за напускане, молбите и решенията за 
прехвърляне на членство и при установяване фактическа невъзможност те да изпълняват 
задълженията си за повече от шест месеца.



Чл. 14. Всеки член на партията има следните права:
1. Да участва в разработването и осъществяването на Програмата, политиката и решенията 

на партията;
2. Да избира и да бъде избиран в органите на партията;
3. Да участват при определяне на кандидатите на партията за изборни държавни длъжности 

непосредствено или със свои предложения до съответните органи;
4. Да отправя конструктивни критики, обосновани предложения и мотивирани въпроси до 

всички партийни органи при съблюдаване на добрия тон и пълна конфиденциалност в рамките на 
партията и навън в публичното пространство;

5. Да получават подкрепа от партията, когато са дискриминирани за политически убеждения 
и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

6. Да участват лично, когато се обсъжда партийното им положение и дейност.
7. Всички членове на БЛ са членове на Европейската левица по право.

Чл. 15. Всеки член на партията има следните задължения:
1. Да работи за осъществяване на нейната програма, цели и задачи, като спазва Устава;
2. Решенията на партийните органи са задължителни за изпълнение от всеки член на 

партията;
3. Да има другарско отношение към останалите членове и съблюдава общоприетите норми 

на етично поведение при всички свои изяви;
4. Да допринася с поведението си в обществото за укрепване на авторитета и престижа на 

партията.
5. Да участва активно и поддържа партията и нейните кандидати в избирателни кампании и в 

други политически прояви ..
6. Да членува в партийна организация и да плаща редовно индивидуален членски внос в 

установените размери.
7. Да удостоверява правата си с членска книжка по образец.

Чл.16. Партийно положение на член в партията
(1) Партийното положение на член на партията, който е нарушил изискванията на 

Програмата, Устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава от ОПО 
или съответния партиен орган, в който е избран. Те могат да бъдат сезирани от всеки член,
организация или орган на партията, както и да се самосезират.

(2) ОПО или съответният партиен орган обсъжда и решава въпроса за партийното
положение на члена на партията в срок от един месец от сезирането. Решението може да се
обжалва пред съответстващия му по ниво контролен съвет в едномесечен срок от узнаването му, но 
не по-късно от една година от постановяване на решението.

(3) Ако съответният контролен съвет не се произнесе в срока по предходната алинея, 
въпросът се отнася до ОбКС, който се произнася до един месец след сезирането му и неговото 
решение е окончателно.

Чл.17. Норми на партийно въздействие
За прояви, които нарушават законите и устава на БЛ, партийните организации и органи 

могат да налагат норми за партийно въздействие:
1. Порицание;
2. Разграничаване от конкретни действия на член на партията;
3. Снемане на политическото доверие;



4. Временно отнемане на правата за заемане на партийни длъжности, членство в ръководни
партийни органи и право да се кандидатират за такива в срок от една година.

Чл.18. (1) Членството в БЛ се прекратява поради напускане, изключване, отпадане или
смърт.

(2) Всеки член може да напусне партията, като уведоми за това партийната си организация с 
писмено заявление или с устно изявление на нейно събрание и върне членската си книжка.

(3) За напускане се смята още:
1. Явяването на президентски, парламентарни, местни избори и избори за членове на 

Европейски парламент от Република България с листата на друга партия или коалиция;
2. Обявяването на публична подкрепа за листата на друга партия или коалиция, за която 

няма решение на НК, вкл. участието в предизборната кампания на друга партия или коалиция, 
когато няма решение на НК за това.;

3. Невлизане или напускане на групата на партията след избор като народен представител в 
НС или като общински съветник в Общинския съвет от листата на партията.

(4) Напускането на член на партията по ал. 3 се констатира от НК.
(5) Член на партията може да бъде изключен от нея в следните случаи:
1. При системни или груби действия, противоречащи на Устава и Програмата или

неизпълнение на нейни решения;
2. При действия, уронващи престижа на партията и/или нейни членове в обществото;
3. При укриване на факти и обстоятелства, които са подлежали на деклариране при 

приемането му в партията;
4. При злоупотреба с партийни пълномощия или с партийни средства и имущество.
(6) Изключването по предходната алинея става с решение с мнозинство на организацията, в 

която членува съответният партиен член, или с мнозинство от членовете на НК.
(7) Член на НК може да бъде изключен от партията само с решение на НК с мнозинство 

повече от половината от списъчния му състав.
(8) Всеки изключен партиен член може да направи възражение до ОбКС в едномесечен срок 

от узнаване на решението за изключването му, но не по-късно от една година от постановяване на 
решението. ОбКС се произнася в едномесечен срок от сезирането, като решението му е 
окончателно.

(9) При фактическа невъзможност на член на партията да изпълнява задълженията си 
съгласно Устава за период по-дълъг от шест месеца, след изтичане на шестия месец членството му 
в партията се замразява, но за не повече от нови шест месеца, след което партийният член се 
счита за отпаднал от БЛ. Членството в партията може да се възстанови по реда за приемане на 
нови членове в БЛ. За периода на замразяването се губят правата на партиен член, предвидени в 
чл. 14 на настоящия устав.

(10) Член на партията, изключен от партията, може да бъде приет отново не по-рано от една 
година от датата на изключването му.

IV. ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 19. БЛ има следните органи:
(1) Национални органи на партията са: Конгрес, Национален комитет (НК), Председател/и, 

Политически съвет на Националния комитет (ПС)
(2) Местни органи на партията са: Основни партийни организации (ОПО), Общинските и 

районните организации (за София, Пловдив и Барна), Градските организации (за София, Пловдив и 
Барна).



(3) Контролни органи на партията са: Общопартийният Контролен Съвет (ОбКС) и 
Общинските и Градски контролни съвети (ОКС и ГКС).

Чл.20. Конгресът
(1) Конгресът е върховен орган на партията.
(2) Конгресът се избира с мандат от четири години. Мандатът може да бъде съкратен с 

решение на Конгреса, за което е необходимо мнозинство от 2/3 от списъчния състав на делегатите.
(3) Конгресът е постоянно действащ орган, заседава поне веднъж в рамките на две години, 

като избира свои ръководни и помощни органи.
(4) Конгресът се свиква по решение на Националния комитет или по инициатива на една 

трета от членовете на партията.
(5) Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от списъчния състав на 

делегатите. Ако в обявеното място и час на заседанието не се събере необходимият кворум, 
заседанието се отлага с един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, 
независимо колко делегати се явяват.

(6) Решение за заседание на Конгреса взема НК най-малко два месеца преди провеждането
му.

(7) Датата и мястото на провеждане на заседание на Конгреса, проекта за дневен ред и 
нормата на представителство, се обявяват на сайта на партията и в централно печатно издание 
най-малко един месец преди провеждането му.

(8) Материалите за Конгреса се предоставят от НК на разположение на делегатите на 
адреса на управление на партията не по-късно от една седмица преди заседанието и се изпращат 
при поискване на общинските и районните организации..

(9) Конгресът има следните правомощия:
1. Приема, изменя и допълва Програмата и Устава на партията;
2. Приема годишни отчети и оценки за дейността на НК и на ОбКС и приема решения по тях;
3. Определя насоките на политическата и парламентарната дейност на партията;
4. Обсъжда актуални политически въпроси и приема платформи, програми, становища и 

други документи;
5. Избира и освобождава председател/и на партията, зам. председателя/ите, членовете на 

НК, председател и членове на ОбКС, като при определяне на състава на органите се стреми към 
постигане на равнопоставеност на половете;

6. Решава въпросите за прекратяване съществуването на партията, сливане и вливане в 
други партии, за които е необходимо мнозинство от 2/3 от списъчния състав на делегатите;

7. Връчва награда на партията на името на Илия Божинов.

Чл.21. Национален комитет (НК)
(1) Националният комитет е общопартиен колективен ръководен орган на БЛ, който 

ръководи дейността на партията между заседанията на конгреса.
(2) НК се състои от:
1. Председател/ите на БЛ и зам. председателя/ите на БЛ;
2. Не по-малко от 15 члена, избрани пряко от Конгреса;

(3) Към НК могат да бъдат създавани комисии в различните направления на работа на 
партията. Комисиите работят по правила, приети от НК.

(4) Националният комитет има следните правомощия:
1. Обсъжда и решава всички важни въпроси от политически и партиен характер;
2. Организира изпълнението на решенията на Конгреса, като възлага и утвърждава 

разработването на планове и програми, свързани с тези решения;



3. Анализира политическата обстановка, изразява становища и направлява дейността на 
местните органи;

4. Решава за участието или неучастието на БЛ в изборни или следизборни коалиции и 
участието или неучастието в правителство;

5. Утвърждава предизборните платформи на БЛ;
6. Утвърждава кандидатите за кметове и общински съветници при провеждането на местни

избори;
7. Утвърждава кандидатските листи за народни представители, а също така кандидатурите 

за министри или други изборни ръководни длъжности, участващи в управлението на страната от 
името на БЛ или по нейно предложение;

8. Утвърждава създаването на нови партийни организации в съответствие с чл. 13, ал. 8 от 
настоящия устав;

9. Може да заличава организации, да разпуска ОбПО или техни ръководства при 
констатирано неизпълнение на задълженията или грубо нарушение на решения на националните 
органи, Устава или Програмата на партията;

10. Избира и освобождава членовете на ПС, като се стреми към постигане на 
равнопоставеност на половете в състава му;

11. Избира и освобождава от състава си секретар/и на партията и определя правомощията
им;

12. Утвърждава бюджета на БЛ и приема отчет за изпълнението му;
13. Свиква и организира подготовката и провеждането на Конгреса на БЛ. Определя датата 

и мястото на провеждане на конгреса, дневния ред, нормата на представителство;
14. Ръководи международната дейност на партията и решава за участието на БЛ в 

национални или международни форуми;
15. Определя представителите на партията в управителния съвет, в работните групи, 

комисии, делегации и други органи на Европейската левица.
16. Обсъжда и приема документи, свързани с членството на партията Европейската левица.
17. Утвърждава гражданите или организациите, на които да се връчи отличието за 

политическа смелост и гражданска доблест „Илия Божинов” , както и други отличия, стипендии и 
награди.

18. Отговаря за медийната политика на партията.
19. Взема решения относно налагане норми на партийно въздействие.
20. При трайна фактическа невъзможност на председателя/ите да изпълняват функциите си 

в продължение на повече от три месеца и когато това създава значителни затруднения за партията 
или в случай на оставка на председателя/ите и при условие, че няма друго лице, което да 
представлява партията, както и при необоснован отказ на председател на БЛ да изпълни легитимно 
решение на НК, НК с мнозинство повече от половината от списъчния състав може да определи 
друго лице за временно изпълняващ длъжността „председател" и да поиска от съда вписване на 
това обстоятелство по партидата на партията. В този случай временно изпълняващият длъжността 
„председател” представлява партията до следващото заседание на конгреса и избора на 
председател/и.

21. Избира и освобождава от списъчния състав на НК ковчежник. Ковчежникът отговаря за и 
контролира приходите, разходите и организирането на счетоводната отчетност на партията и 
представлява БЛ пред финансовите институции в страната, пред Сметната палата и пред 
международните организации, в които участва партията.

(5) НК може да кооптира допълнителен член към състава си, ако той/тя представлява 
новосформирана организация и е от община, в която до момента БЛ не е имала структури. 
Кооптираните членове са с право на съвещателен глас, като НК може да ги предложи за приемане в 
състава на НК на следващото заседание на конгреса.



(6) С оглед по-доброто взаимодействие и координация между общинските организации в 
една област, НК по предложение на общински организации от областта може да изгради Областен 
съвет. Областният съвет се състои от председателите на общинските организации в областта и 
председателя на Областния съвет. Председателят на Областния съвет се определя от НК. 
Заседанията на Областния съвет се свикват от председателя му или по искане на поне половината 
от членовете му.

(7) Член на НК отпада от състава на НК при установени повече от три отсъствия по време на 
мандата на НК, освен ако отсъствието не се дължи на доказани уважителни причини. Отпадането се 
констатира от ОбКС по предложение на председателя на НК.

Чл.22. Заседания на НК
(1) НК провежда заседания не по-малко от четири пъти годишно.
(2) Заседанията на НК се свикват от ПС, който определя проект за дневен ред, мястото, 

датата и времето на провеждането му и се ръководят от председателя/ите му. НК на Българската 
левица ще се стреми половината от заседанията му през годината да се провеждат извън София, 
на територията на страна, където партията има структури.

(3) Съобщението за провеждане на заседание на НК се изпраща по и-мейл до всички негови 
членове не по-малко от десет дни преди датата на заседанието и се обявява на сайта на партията в 
интернет.

(4) Писмените материали за заседанието, ако има такива, се изпращат до всички членове на 
НК по и-мейл не по-късно от три дни преди датата на заседанието.

(5) Извънредно заседание на НК може да бъде свикано от Председател/ите на БЛ, с 
решение на ПС или от НК по искане на 1/3 от членовете на НК без да се спазват условията на 
предходните алинеи.

(6) Заседанията на НК са открити за членове на БЛ, освен, ако НК вземе решение за 
провеждане на закрито заседание.

(7) На всички заседания на НК могат да присъстват членовете на ОбКС с право на 
съвещателен глас.

(8) Решенията на НК се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието 
освен в случаите по чл. 211, ал. 4, т. 9 и 19 от настоящия устав, когато решенията се вземат с 
мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието.

(9) Допуска се участие и гласуване в заседанията на НК чрез конферентна връзка през 
Скайп или други технически средства в случай, че по несъмнен начин може да се установи 
самоличността на члена на НК. Това обстоятелство се удостоверява в протокола с подписа на 
председателя на НК и протоколчика.

(10) Член на НК може да упълномощи друг член на НК да го представлява на заседание на 
НК не повече от един път в рамките на дванадесет последователни календарни месеца. 
Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, което се прилага към протокола 
от заседанието на НК.

Чл.23. Председател/и и зам.председател/и на БЛ
(1) Председателят/ите и зам.председателите се избира/т и освобождава/т пряко от Конгреса.
(2) В случай, че председателите на БЛ са двама или повече, те представляват партията 

заедно и поотделно.
(3) Председател/ите на партията са и председател/и на ПС и председател/и на НК по право.
(4) Правомощия на Председател/ите:
1. Представляват партията и осъществява/т политическите взаимоотношения на БЛ с 

държавните и общински органи и институции, структурите на гражданското общество, други партии 
и организации или възлага/т такива функции на членове на ПС;



2. Предлага/т за избор състава на ПС от НК;
3. Ръководи/ят, организира/т и координира/т дейността на ПС и НК;
4. Свиква/т заседанията на ПС и предлагат проект за дневен ред;
5. При необходимост свикват извънредни заседания на НК и предлага/т проект за дневен

ред.
(5) Председател/ите преустановява/т изпълнението на функциите си преди изтичане на 

определения в чл. 11, ал.1 от настоящия устав мандат в следните случаи:
1. По собствено желание след освобождаване от Конгреса;
2. При трайна фактическа невъзможност да изпълнява/т функциите си, продължила повече 

от три месеца и когато това създава значителни затруднения на партията;
3. При смърт;
4. В случай на замразяване или прекратяване на членството си в БЛ.
5. В случай на неизпълнение на легитимно решение на НК, взето от повече от половината от 

списъчния му състав.
(6) При временна невъзможност на председателя/ите да изпълнява/т функциите си, 

същият/ите се заместват временно от зам.председателя/ите. Зам. председателя/ите заместват 
председателя/ите и при изрично възлагане на определени функции и/или правомощия от страна на 
председателя/ите.

Чл.24. Политически съвет към НК (ПС)
(1) ПС към НК е общопартиен организационен и изпълнителен ръководен орган.
(2) ПС се състои от не по-малко от девет члена.
(3) ПС се избира и освобождава по предложение на председателя/ите от НК на партията.
(4) ПС осъществява оперативно-политическото ръководство на партията като:
1. Изпълнява решенията на НК и Конгреса;
2. Подкрепя Председателя/ите в ежедневната им дейност;
3. Решава текущи въпроси на партийния живот;
4. Взима решения по имуществени, финансови и стопански въпроси на партията, които не са

от изключителна компетентност на Конгреса, НК или ОбКС;
5. Свиква заседанията на НК и се отчита пред НК.

Чл. 25. Заседания на ПС
(1) ПС се свиква на заседания не по-малко от веднъж в месеца.
(2) Заседанията на Г1С се свикват от председателя или от 1/3 от членовете на ПС.
(3) Датата, мястото, времето и проекта за дневен ред се изпращат не по-късно от една 

седмица преди датата на заседанието по и-мейл до всички членове на ПС.
(4) Писмените материали за заседанието, в случай че има такива, се изпращат на членовете 

на ПС по и-мейл не по-късно от три дни преди датата на заседанието.
(5) Заседанията на ПС са открити за членовете на НК и членовете на ОбКС.
(6) Решенията на ПС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(7) Допуска се участие и гласуване в заседанията на ПС чрез конферентна връзка през 

Скайп или други технически средства в случай, че по несъмнен начин може да се установи
самоличността на члена на ПС. Това обстоятелство се удостоверява в протокола с подписа на
председателя на ПС и протоколчика.

(8) Член на ПС може да упълномощи друг член на ПС да го представлява на заседание на 
ПС не повече от два пъти път в рамките на дванадесет последователни календарни месеца. 
Упълномощаването се извършва с изрично писмено пълномощно, което се прилага към протокола 
от заседанието на ПС.



Чл. 26. Общопартиен контролен съвет (ОбКС)
(1) Общопартийният контролен съвет е общопартиен контролен орган, който се избира и 

освобождава от Конгреса.
(2) ОбКС се състои от не по-малко от трима членове, между които един председател, 

избиран пряко от Конгреса на БЛ.
(3) ОбКС има следните правомощия:
1. Проверява спазването на Устава и правилниците за неговото приложение от партийните 

членове, органи и организации, като търси отговорност за нарушенията;
2. Проверява финансовата дейност на организациите и органите на партията, свързана с 

тяхното функциониране и провежданите предизборни кампании; упражнява вътрешно-финансов 
контрол върху изпълнението на партийния бюджет и стопанските дейности на партията;

3. Разглежда и решава жалби и възражения, вътрешнопартийни спорове, както и въпроси на 
вътрешнопартийната етика в срок от един месец от получаването им, като решенията му са 
окончателни;

4. Търси отговорност за нарушенията на Програмата и Устава на партията като предлага 
становища на НК;

5. Констатира системно неизпълнение на задълженията или грубо нарушение на решения на 
националните органи, Устава или Програмата на партията и в съответствие с чл. 21, ал. 4, т. 9 и т. 
18 от устава, дава на НК становища за заличаване на организации, разпускане на общински 
комитети, техните ръководства и норми за партийно въздействие към отделни членове;

6. Проверява организационната и деловодната отчетност на организациите и органите на 
партията, както и стопанисването на партийното имущество;

7. Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и изключване от партията и 
вземане на мерки за партийно въздействие;

8. Констатира отпадането на партийни членове и членове на партийни органи.
(4) Заседанията на ОбКС се свикват и ръководят от Председателя на ОбКС.
(5) Заседанията на ОбКС са закрити, освен ако ОбКС не реши друго.

V. МЕСТНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 27. Местни органи и организации
(1) Общинските и районните организации (за София, Пловдив и Варна) са местните 

организации на партията.
(2) Органи на местните организации са:
1. Общински: Общинска конференция, Общински комитет (О б К ),, Общински контролен съвет

(ОКС)
2. Районни (за София, Пловдив и Варна): Районна конференция, Районен комитет,
3. Градски (за София, Пловдив и Варна): Градска конференция, Градски комитет (ГК), 

Политически съвет на градския комитет (ГПС), Градски контролен съвет (ГКС).

Чл. 28. Основна партийна организация (ОПО)
(1) ОПО е основна структурна единица на партията.
(2) Учредяването на ОПО се извършва по следния начин:
1. ОПО се учредява на териториален принцип и се състои от не по-малко от трима партийни 

члена, имащи пълни права по чл. 14 от настоящия Устав.
2. ОПО може да се учреди както в Р България, така и във всяка друга държава, при спазване 

на съответното законодателство.
3. Учредяването на нова ОПО и съответно приемането на нейните членове се извършва по 

реда на чл. 13, ал. 7 и 8 от настоящия устав .



4. Събранието на ОПО избира Изпълнителен съвет на организацията в състав: председател, 
заместник-председател/и и от един до трима секретари.

5. Председателят на организацията, а в негово отсъствие един от заместник- 
председателите представлява ОПО. Секретарят се грижи за финансовата отчетност и 
документацията на организацията.

(3) Събранието на ОПО се състои от всички членове в организацията.
1. Събрание на ОПО се свиква поне веднъж на три месеца от председателя на 

организацията или с решение на нейното ръководство, което определя процедурни правила по 
свикването и провеждането му, както и проекта на дневен ред. Уведомяването на членовете на 
ОПО за това става по електронна поща или по телефон.

2. Събрание на ОПО може да се свика и от висшестоящ орган.
3. Събранието на ОПО може да взема решения по въпроси, отнасящи се до нейния 

организационен живот или по въпроси, засягащи изключително района, в който тя развива 
дейността си.

4. По въпроси извън своята компетенция събранието прави предложения до съответния 
висшестоящ орган.

5. Събранието на ОПО издига кандидатите за местни органи на управление на нейна 
територия и предлага кандидати за общинските и централните органи на управление на страната.

6. Събранието на ОПО издига кандидати за общински, районни, градски и национални 
партийни и контролни органи.

7. Събранието на ОПО взема решение за нейното разпускане. Това решение се утвърждава 
от ПС, като влиза в сила от момента на утвърждаването му и е окончателно. ПС уведомява 
органите, водещи на отчет съответната ОПО след утвърждаване на решението.

8. Членовете на разпуснатата ОПО следва в тримесечен срок да се регистрират в друга
ОПО.

Чл. 29. Общински (Районни) партийни организации (ОбПО/РПО)
(1) Общинските организации се формират от ОПО на територията на общината. На 

територията на една община може да се изгражда само една общинска организация.
(2) В столицата и в градовете с районно деление се изграждат Районни партийни 

организации (РПО) със статут и органи за управление, аналогични на общинските партийни 
организации.

(3) Когато на територията на дадена община има само една ОПО, нейното ръководство 
временно изпълнява и функциите на избираемите членове на ОбК до провеждането на ОКонф след 
учредяване на друга ОПО.

(4) Органи на общинската организация са: Общинската конференция (ОбКонф), Общински 
партиен комитет (ОбПК) и Общински контролен съвет (ОКС).

(5) Общинската конференция (ОбКонф):
1. е орган който съдейства за изработване и оценка на партийната политика, 

организираността и взаимодействието на партийните структури;
2. е постоянно действащ орган, който заседава не по-малко от веднъж в годината;
3. се свиква с: решение на ОбК, по инициатива на повече от половината ОПО или на 1/3 от 

членовете на ОбПО, с решение на НК на партията;
4. при провеждане на отчетно-изборни кампании се свиква от ОбК, в съответствие с 

решението на НК на партията;
5. за мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на ОбКонф ОПО се 

информират не по-късно от 30 дни преди провеждането и;
6. делегатите за ОбКонф от ОПО, сформирани по-малко от 3 месеца преди провеждането й, 

имат право на съвещателен глас;



7. дава годишен отчет и оценка за дейността на ОбК и на групата общински съветници от БЛ 
и приема решения по тях;

8. избира ръководни и контролни органи на ОбК, делегати за Конгреса на партията и 
кандидати за членове на НК и ОбКС;

9. Подрежда предложения на ОбПО за общински съветници, кметове, народни 
представители и представители в ЕП, президент и вицепрезидент.

(6) Общинският комитет (ОбК):
1. осъществява ръководство и координация на ОПО при изпълнение на партийните задачи, 

като се ръководи от собствените си решения и решенията на националните органи на партията в 
рамките на съответните правомощия по настоящия Устав. Дейността му подлежи на контрол от 
националните органи;

2. представлява ОбПО във взаимодействието й с органите на държавната власт и местното 
самоуправление, с ръководствата на други партии, организации и движения и сдружения, в случай 
че има решение на НК за такова взаимодействие;

3. подготвя, организира и разпределя задачите на ОПО в период на предизборна кампания и
избори;

4. осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество с политически партии и 
структури на гражданското общество съгласно решенията на НК;

5. взима решения относно налагане норми на партийно въздействие;
6. организира защита на членовете на БЛ при дискриминиране по политически причини.;
7. заседава не по-малко от веднъж на два месеца, като се свиква по план от Председателя 

си или по искане на 1/3 от членовете му.
(7) Общинският контролен съвет (ОКС):
1. Проверява спазването на Устава и правилниците за неговото приложение от партийните 

членове в общината и търси отговорност за нарушенията.
2. Проверява финансовата дейност на ОбК; упражнява вътрешно-финансов контрол върху 

изпълнението на общинския партиен бюджет и стопанските дейности на партията на територията на 
общината.

3. Разглежда и решава жалби и възражения, вътрешнопартийни спорове, както и въпроси на 
партийната етика на територията на общината.

4. При констатирани нарушенията на Програмата и Устава на партията и предлага 
проекторешения на висшестоящите партийни органи.

Чл. 30. Градска партийна организация (ГПО)
(1) В столицата и в градовете с районно деление се изграждат градски организации, 

обединяващи районните организации.
(2) Органи на градската организация са: Градска конференция (ГрКонф), Градски комитет 

(ГК), Политически съвет на ГК, Градски контролен съвет (ГрКС)
(3) Градската конференция (ГрКонф)
1. ГрКонф е постоянно действащ орган, който заседава не по-малко от веднъж в годината;
2. ГрКонф се свиква с решение на ГК или НК, по инициатива на повече от половината от 

районните организации на партията за съответния град или на една трета от техните членове;
3. При провеждане на отчетно-изборна кампания ГрКонф се свиква с решение на ГК, в 

съответствие с решението на НК;
4. За мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на ГрКонф районните 

организации на партията се информират не по-късно от тридесет дни преди провеждането й от 
органа, който я свиква;

5. Делегати на ГрКонф са избраните от районните организации, в зависимост от 
определената норма на представителство;



6. ГрКонф изслушва годишен отчет за дейността и основните насоки на работата на ГК, на 
групата съветници от БЛ, на ГКС, дава оценка и приема решения по тях;

7. ГрКонф обсъжда актуални политически въпроси и приема предложения за становища по
тях;

8. ГрКонф избира ръководни и контролни органи по предложение на районните организации 
и делегатите на ГрКонф за: председател на ГК, членовете на ГК, председател и членове на ГКС, 
кандидати за членове в НК и ОбКС, в съответствие с указанията на националните органи на 
партията;

9. ГрКонф избира и подрежда, респ. издига предложенията на градската организация на БЛ 
за общински съветници, кметове, народни представители, представители в ЕП, президент и 
вицепрезидент.

(4) Градски Комитет (ГК)
1. ГК осъществява политическата дейност на ГПО в периода между заседанията на ГрКонф;
2. ГК разработва, провежда и защитава партийната политика за развитие на града и 

страната;
3. ГК осъществява ръководство и координация на районните организации;
4. ГК представлява партийната организация във взаимоотношенията и с органите на 

държавната власт и на местното самоуправление, с ръководствата на други партии, организации и 
движения на територията на съответния град съгласно решенията на НК и политиката на БЛ;

5. Подготвя, организира и провежда предизборната кампания на партията на територията 
на съответния град;

6. Осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество с политически партии и 
структури на гражданското общество съгласно решенията на НК и политиката на БЛ;

7. Взема решения относно налагане норми на партийно въздействие по предложение на
ГКС;

8. Съставът на ГК се сформира от избраните на ГрКонф Председател и членове на ГК;
9. В своята дейност ГК се ръководи от собствените си решения и решенията на органите на 

национално ниво в рамките на техните правомощия по настоящия Устав и подлежи на контрол от 
тях;

10. ГК се свиква по решение на Председателя на ГК, както и по искане на една четвърт от 
членовете на ГК;

11. ГК заседава не по-малко от веднъж на три месеца.
(5) Политически съвет на Градския комитет (ПС на ГК)
1. ПС на ГК се избира от състава на ГК по предложение на Председателя на ГК и неговите 

членове;
2. ПС на ГК осъществява оперативното политическо ръководство на градската организация и 

заседава не по-малко от веднъж на месец;
3. Заседанията се свикват от Председателя на ГК по утвърдения план.
(6) Градски контролен съвет (ГКС)
1. ГКС следи за спазването на устава от партийните членове в градската организация и 

търси отговорност за нарушенията;
2. Проверява финансовата дейност на ГК; упражнява вътрешно-финансов контрол върху 

изпълнението на партийния бюджет и стопанските дейности на партията на територията на града;
3. Разглежда и решава жалби и възражения, вътрешнопартийни спорове, както и въпроси 

на партийната етика за градската организация;
4. При констатирани нарушенията на Програмата и Устава предлага становища и 

проекторешения на висшестоящите органи.



VI. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл. 31. (1) Имуществото и финансирането на БЛ се набира от членски внос, допълнителни 
доброволни вноски, дарения и завещания, субсидии от бюджета и всички други разрешени от ЗПП 
начини.

(2) Имуществото на БЛ се състои от правото на собственост и други вещни права върху 
движимо и недвижимо имущество и други права, регламентирани в закона.

(3) Разпоредител с бюджета на Партията и предоставените средства от държавния бюджет 
на Партията са Председателят/ите на Партията. Те предлагат на НК да се преразпределят 
бюджетни средства на местните партийни съвети, които са второстепенен разпоредител на 
бюджетни средства.

(4) НК може да предоставя на партийните комитети и организации имущество за 
стопанисване.

(5) НК приема Правилник за финансовата и деловодната дейност в БЛ.
(6) Правилата за набиране и разходване на средствата и за разпореждане с партийно 

имущество се определят от НК с отделно изрично решение.
(7) Ковчежникът отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията 

съгласно правомощията му по чл. 21, ал. 4 т.20 от настоящия устав.
(8) Ежегодно, в съответствие със ЗПП, БЛ съставя отчет за приходите и разходите си и го 

представя в Сметната палата.

Чл. 32. Членски внос
(1) Членският внос се заплаща от всички партийни членове.
(2) Размерът, редът и начинът на неговото събиране, отчитане и разпределението между 

партийните организации и партийните съвети се определят от НК.
(3) Всеки член на БЛ може да прави допълнителни доброволни вноски.
(4) Членският внос се събира в основната партийна организация. Членският внос може да се 

заплаща и директно в НК или по банков път.
(5) Пенсионерите, учащите се и безработните плащат членски внос според своите 

възможности но не по-малко от 0,1% от минималната работна заплата..

VII.ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА ПАРТИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Чл. 33. Кандидатите на БЛ за президент и вицепрезидент, за народни представители, за 
представители в ЕП и за кметове и общински съветници се избират чрез демократични процедури, 
които включват:

1. Оценка за дейността на номинираните;
2. Избори, които се извършват при две възможности:
а) преки вътрешнопартийни избори с участието на всички членове на съответните 

организации и регистрираните симпатизанти на партията;
б) избори от общинските партийни конференции в съответния многомандатен или 

едномандатен избирателен район;
3. Решението за вида на изборите -  преки вътрешнопартийни или от общинските партийни 

конференции, се извършва от НК.
4. Утвърждаване на избраните кандидати:
а) за местни органи на власт -  от съответния Общински, Районен и Градски Комитет, а за 

общинските кметове и от НК;
б) за народни представители, представители в ЕП, президент и вицепрезидент -  от НК .



Чл. 34. Окончателното оценяване и одобрение на кандидатите и на кандидатските листи се 
извършва от НК.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЛ

Чл. 35. БЛ 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 съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена 

за противоконституционна;
5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

Чл. 36. Решенията по чл. 36, т. 1, 2 и 3 се вземат от Конгреса на партията. Това право не 
може да бъде делегирано на ръководния орган на партията.

Чл. 37. При прекратяване на БЛ по чл. 36, т. 1 -  3, Конгресът на партията определя начина 
на разпореждане с имуществото й.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. След приемане на настоящия устав, Конгресът провежда избори на ръководни и 
контролни партийни органи по неговите правила.

§ 2. За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на ЗПП и действащото 
в Република България законодателство.

Настоящият устав на ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА” е приет от Трети редовен конгрес на ПП 
„Българската левица“, проведен на 09.12.2017 г. в гр.София.

Председатели на конгреса /  > /  .

Секретар-протоколчик
_w -


