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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА   

 

І. Учредяване и регистрация 

 Българската социалистическа партия /БСП/ е наследник и продължител на 

създадената през 1891 г. на връх Бузлуджа Българска социалдемократическа партия.  

 От създаването си БСП е лява европейска партия. Приетата й политическа 

програма прокламира ценностите на европейската демокрация: пълна политическа 

свобода на печата, словото и убежденията; достоен нравствен човешки живот; 

държавни институции, гарантиращи правата на човека и гражданина. 

 Една от най-характерните черти на партията през всички периоди от нейното 

развитие е последователната й борба против войната и милитаризма, за мирно и 

справедливо решаване на националните проблеми и сложните балкански противоречия. 

 Съгласно Закона за политическите партии, Българската социалистическа партия 

е регистрирана  в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд с 

Решение по фирмено дело № 1969/1990 г. от 10.04.1990 г. под № 20, том 1, страница 78.  

От деня на вписването й в регистъра в Софийски градски съд Българската 

социалистическа партия (БСП) придобива качество на юридическо лице, което се 

представлява от председателя на Националния съвет на партията – Сергей Дмитриевич 

Станишев. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени 

действия. 

Българската социалистическа партия е със седалище и адрес на управление в гр. 

София, район „Възраждане”, п.к. 1000, ул. “Позитано“ № 20, телефон /02/ 8107200, 

факс /02/ 9812185. 

 

ІІ.Предмет на дейност  

 Българската социалистическа партия извършва политическа дейност в 

съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство  и 

изразявайки  волята на своите членове. Тя е лява народна партия, носеща отговорност 

за надеждата и борбата за справедливост на хората на труда. Българската 

социалистическа партия е парламентарна партия, която работи активно за изграждане 

на демократично и хуманно общество, върху основата на общочовешките, 

националните и социалистическите ценности – свобода, справедливост и солидарност.  
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 Българската социалистическа партия е важна част от европейската и световна 

левица и като член на Социалистическия интернационал и на Партията на европейските 

социалисти работи за реализация на ценностите и идеите на демократичния 

социализъм. 

 

През годината ръководството на БСП участва в редица международни прояви, 

проведоха се и много национални срещи, съвещания и обучения с ръководствата на 

Общинските съвети на БСП, с граждански и неправителствени организации, с местната 

власт и други, като например: 

 През месец февруари в гр. Пловдив се проведе Национално съвещание с 

председателите на областните и общинските съвети на БСП, на което 

партията начерта лявата визия за една силна, социална и ангажирана към 

проблемите на хората община. Набелязана бе политическата хронограма на БСП 

за 2011 г., която засяга теми като вътрешнопартийния живот, укрепването на 

структурите на партията, отварянето на БСП към неправителствения сектор, 

синдикатите и работодателските организации, привличането на нови членове, 

преглед на участието на БСП в местното самоуправление. На конференцията бе 

подкрепена и идеята на Младежкото обединение в БСП за Бяла книга на 

общините в България, която да събере в себе си най-острите проблеми по места, 

които не търпят отлагане. 

 През месец април се проведе Националното съвещание на партията с 

представители на БСП в местната власт в гр. Сандански. В процеса на 

дискусията бе достигнато до извода, че държавата абдикира от ангажиментите 

си спрямо местната власт и прехвърля върху общините свои отговорности за 

непопулярните действия. В условията на задълбочаваща се в страната криза, 

правителството орязва и парите за общините. В бюджета за 2010 г. е гласувано 

значително намаляване на средствата за българските общини. Една от темите, на 

които бе обърнато сериозно внимание, е и увеличаващата се безработица в 

страната, която се разпространява като епидемия и  обхваща все повече региони. 

Планираната младежка инициатива за „Бяла книга на българското местно 

самоуправление” има за цел да помогне кандидатите на БСП да формулират по-

ясно приоритетите си  за следващите местни избори. Тази инициатива има голям 

обществен и политически заряд.  



Българска Социалистическа Партия 

Годишен финансов отчет 

към 31 декември 2010 година 
 

 5 

 През месец октомври в Пловдив се проведе Национално съвещание с 

председателите на областните и общински съвети на БСП и кметовете, 

избрани или подкрепени от БСП. На него бяха откроени три ключови 

елемента в подготовката на партията за предстоящите избори през 2011 г., а 

именно: формирането на политики, организационното състояние на партията и 

коалиционната политика и взаимодействието с неправителствения сектор. Все 

повече граждани оценяват управлението не по приказките, а по реалното 

състояние на домакинствата, фирмите и общините. Илюзиите, свързани с ГЕРБ, 

в много голяма степен са се изпарили. На съвещанието бе отбелязано, че 

правителството води страната към задънена улица. То няма стратегическа визия 

за България. 

 

 На 16 октомври 2010 г. се проведе трето заседание на 47-ия Конгрес на 

Българската социалистическа партия със следния дневен ред: 

 Политически анализ на обстановката в страната и дейността на БСП като 

опозиция в периода след заседанието на 47-ия Конгрес от 18.10.2009 г. 

Задачите на партията за участие в изборите през 2011 г. 

 Основни параметри на левия проект „България 2020 – европейска социална 

държава” и политиката на БСП за местните и президентските избори през 

2011 г. 

В решенията на Конгреса се прави извода, че БСП ще участва в изборите за 

президент след два успешни мандата на президентската институция. В същото време 

политиката на партията трябва да бъде насочена и към издигане на ролята на местното 

самоуправление в България и укрепване на авторитета на БСП в местните органи на 

власт. 

По време на заседанието бе широко обсъден и приет проектът „България 2020 – 

европейска социална държава”. Този документ представлява виждането и стратегията 

на БСП за развитието на България до края на десетилетието, основани както на 

Стратегията на ЕС „Европа 2020”, така и на необходимостта от догонващ растеж за 

европейски стандарти и качество на живот в България. Програмата се базира на 

принципи, които БСП ще отстоява, като жизнена нация, държава на доверието, 

солидарно общество, финансова и функционална децентрализация на местното 

самоуправление, информационно общество, чиста природа, по-качествен живот, 
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икономика на знанието, конкурентно земеделие и жизнени райони, зелен растеж, 

ефективна енергетика, интегрирана инфраструктура и т.н. 

На заседанието на Конгреса бе приета и политическа декларация в защита на 

науката, образованието и културата. В нея БСП се обявява против провежданата 

политика на ликвидация на науката, образованието и културата, срещу хаотичните 

законодателни промени, опита да бъде ликвидирана Българската академия на науките, 

дискредитацията на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, 

посегателството върху автономията на държавните висши училища и публичните 

научни организации. 

В международен план през годината като членове на ръководни органи на ПЕС и 

Социнтерна, представителите на БСП участваха в редица прояви и срещи: среща на 

лидерите на ПЕС, заседания на Бюрото на ПЕС – жени и на Президиума на ПЕС, 

редовни срещи на мрежите на ПЕС (мрежи по финанси и икономика, околна среда и 

изменение на климата, мрежа за Социална Европа, за модернизиране на политиката, 

мрежа по външна политика и др.). Проведоха се и други две важни мероприятия, в 

които представители на БСП взеха участие: Балканска конференция на ПЕС на тема 

„Прогресивни общества на Балканите” (Босна и Херцеговина) и Съвета на ПЕС 

(Полша). По линия на Социнтерна БСП взе участие в заседанието на Комитета за 

Югоизточна Европа, което се проведе в Тирана, в заседанието на Етичната комисия, 

което се проведе в Ню Йорк, в заседанието на Съвета на Социалистическия 

интернационал, което се проведе в Ню Йорк. БСП поддържа активна комуникация и 

добри взаимоотношения и с редица сродни партии. В тази връзка членове на 

ръководството на БСП посетиха като гости конгресите на Социалистическата партия на 

Албания, Финландската социалдемократическа партия, Кипърската прогресивна 

работническа партия, Социалистическата партия на Сърбия, Демократическата партия 

на Сърбия. БСП присъства през тази година и на политическия форум „Европа – 

Китай” и на конференцията на Лейбъристката партия. 

 

ІІІ. Ръководни и контролни органи. Организационна структура  

 Основният документ, на който се подчинява организацията и дейността на 

Българската социалистическа партия, е нейният Устав.  
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 Българската социалистическа партия се изгражда на териториален принцип в 

съответствие с административното деление на страната, професионалните и 

обществените интереси на нейните членове.  

 Основни елементи на вътрешната структура на партията са: основни партийни 

организации, местни организации и национални органи на партията.   

          

 Национални  органи на партията са: 

 Конгрес – върховен орган на партията, който се избира с мандат от четири 

години и който приема, изменя и допълва Програмата и Устава на партията, 

определя насоките на предизборната и парламентарната й дейност, избира 

председател и членове на Националния съвет и на Общопартийната контролна 

комисия.  

 

 Национален съвет на БСП – осъществява политическата дейност на партията 

в периода между заседанията на конгреса като организира изпълнението на конг-

ресните решения, подготвя и организира предизборната кампания на партията и 

нейното участие в изборите, изработва предизборните документи, определя 

задълженията и отговорностите на местните организации в периода на 

предизборните кампании и изборите и т.н. 

 

 Изпълнително бюро на Националния съвет на БСП - изпълнява решенията 

на Националния съвет на БСП и осъществява оперативно-политическото 

ръководство на партията. 

 

 Национален  контролен орган на партията е: 

 Общопартийната контролна комисия – избира се от конгреса и следи за  

спазване на Устава и правилниците за неговото приложение, проверява 

финансовата дейност на организациите и органите на партията, свързана с 

тяхното функциониране и провежданите изборни кампании, упражнява 

вътрешно-финансов  контрол, проверява организационната и деловодната 

отчетност на организациите и органите на партията, както и стопанисването на 

партийното имущество и  други правомощия  съгласно Устава.          
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ІV.Финансово състояние 

 БСП приключва финансовата година с отрицателен резултат  в размер на 588 

хил.лв.             

  През отчетната година в Българската социалистическа партия са постъпили 

приходи в размер на 8068 хил.лв. и са  начислени разходи за  8656  хил. лв.  

  Държавната субсидия представлява 82.71% от общите приходи , като в 

абсолютен размер тя е 6673 хил.лв. В сравнение с предходната 2009 година е по-малко 

с 3572 хил.лв., което е в резултат на намаления брой на народните представители от 

БСП в  41-то Народно събрание  и допълнителното й  намалението с 15%  във връзка с 

антикризисните мерки на правителството. Членският внос представлява 12.05% от 

общите приходи, а даренията от физически лица за политическа дейност заемат 4.70 % 

от общите приходи.  

  Изразходването на бюджетните и собствените средства на партията е 

осъществено при спазване на режим на икономии, прецизиране на финансовите 

операции и съблюдаване на политическите задачи на партията.  

             Най-голяма част от общите разходи са за външни услуги за регламентираната 

политическа дейност, за организационни разходи по провеждане на мероприятия в 

партийните структури и за издръжка на административните помещения на централното 

управление и териториалните структури на партията в размер на 66.18%  и 32.72% за 

заплати и осигурителни вноски на сътрудниците в партията.  

  В счетоводния баланс са представени активите и пасивите на партията. 

Балансовата стойност на активите е 4005 хил.лв. и в сравнение с предходната година е 

намалена с 494 хил.лв. През отчетната година са придобити дълготрайни активи в 

размер на 229 хил.лв. , краткотрайни материални активи в размер на 43 хил.лв. и е 

отчетено  намаление  на паричните потоци през годината, в размер на 784 хил.лв. 

 БСП работи с променлив състав на персонала - на щат или на обществени 

начала, в зависимост от поставените цели, политическата обстановка и с възможност за 

създаване на интегрални пулсиращи звена, които след изпълнение на задачите се 

разпускат. 

 БСП провежда непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на 

сътрудниците си чрез вътрешно партийни семинари, които протичат по предварително 

утвърдени тематични планове, съобразени с политическите приоритети, заявените 

потребности от териториалните структури и конкретни моментни проблеми. 



Българска Социалистическа Партия 

Годишен финансов отчет 

към 31 декември 2010 година 
 

 9 

V.Финансови инструменти и финансов риск 

 През отчетния период БСП не е ползвала банкови заеми. 

 Вземанията и задълженията са с текущ характер. 

 Поддържането на оптимална структура на приходите и разходите за 

осъществяване на текущите и предстоящите политически задачи – изборни кампании,  

налага приемането от ръководствата на партийните съвети на прогнозни разчети за 

следващата календарна година.                 

 Финансовата дейност на партията се осъществява съгласно действащото 

счетоводно законодателство на Република България и финансовите операции са 

предимно в български лева, поради което не отчитаме финансовия риск от промяна на 

валутния  курс, т.е. той е несъществен.  

 

VІ.Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет 

 За периода след датата, към която е изготвен годишния финансов отчет, до 

датата, на която е одобрен за публикуване, не са настъпили важни и значителни 

събития за дейността на партията, неоповестяването на които би повлияло за вярно и 

често представяне на ГФО.  

 

VІІ.Прогнози за бъдещото развитие        

 Заседанието на 47-ия Конгрес на БСП прие няколко основни документа за 

бъдещата работа на партията: 

 „България 2020 -  европейска социална държава” - основни параметри на 

левия проект; 

 Програма за  действие „Избори - 2011"; 

 Декларация на Българската социалистическа партия в защита на науката, 

образованието и културата; 

Програмата „България 2020 - европейска социална държава” си поставя пет 

определящи цели: за трудовата заетост; за научните изследвания и иновациите, за 

измененията на климата и енергетиката; за образованието; за намаляване на 

бедността. 

БСП счита, че основата на неолибералния модел, наложил се в България през 

последните двадесет години, бе и остава шоков тип реформи, основани на три „кита”: 

http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=reshenie2020.doc&path=resources/documents/1160113ac6860e8c6ad83ae8eec5182d
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=Tezisi_BG-2020.doc&path=resources/documents/a8aa922c36dbe7e6a0ea1225b5362f1c
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=Tezisi_BG-2020.doc&path=resources/documents/a8aa922c36dbe7e6a0ea1225b5362f1c
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=Tezisi_BG-2020.doc&path=resources/documents/a8aa922c36dbe7e6a0ea1225b5362f1c
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=2-PROGRAMA_IZBORI-2011.doc&path=resources/documents/fd7e5dd9a17a711a0c20c6f1fdc7da1f
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=deklaraciqnauka16.10.10.doc&path=resources/documents/3c35c3af154d98754dc2d84c393bfd87
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=deklaraciqnauka16.10.10.doc&path=resources/documents/3c35c3af154d98754dc2d84c393bfd87
http://www.bsp.bg/lib/scripts/downloadFile.php?filename=Tezisi_BG-2020.doc&path=resources/documents/a8aa922c36dbe7e6a0ea1225b5362f1c
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приватизация - либерализация - стабилизация т.е. държавата (в т.ч. и общината) е лош 

стопанин, свободният пазар се саморегулира и бюджетът е свит до минимум.  

Преди две години в новата си програма „За България – свободни граждани; 

справедлива държава; солидарно общество” БСП категорично заяви, че не приема 

досегашния модел на развитие на страната. Промяната, която партията предлага, е 

смяна на неолибералния модел с европейската социална алтернатива – ново по-

добро качество на живот за всеки български гражданин. Социалната алтернатива по 

европейските ориентири и в нашите условия означава органичното единство на 

социална държава, конкурентна икономика и програмен бюджет. Това е 

алтернативата, която БСП отстоява. 

По време на заседанието на Конгреса, БСП начерта и посоката, в която ще 

работи през 2011 г., а именно: 

 Спечелване на изборите за президент и вицепрезидент на Република 

България; 

 Запазване на позициите на БСП в местните органи на власт и създаване на 

условия за разширяване на влиянието й; 

 Пълна мобилизация на партията за участие в подготовката на предстоящите 

избори; 

 Разгръщане на диалога на всички нива в партията;  

  Връщане на политическото доверие в БСП на ляво настроените избиратели, 

особено на младите хора и на хората в активна възраст; 

 Формиране на стратегически партньорства на широка и принципна основа с 

други леви и центристки политически сили, с граждански и синдикални 

структури; 

 Отстояване на активна социална общинска политика, в интерес на всички 

граждани и участие на гражданите при нейното формиране и реализация; 

       От изложеното по горе следва, че Българската социалистическа партия - 

като юридическо лице, отговаря на изискването на Закона за счетоводството за 

“действащо предприятие“ и ще продължи да осъществява политическата и 

управленска си дейност и през следващите години.   

             

VІІІ.Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност    
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              БСП е създала научни и експертни центрове за извършване на исторически, 

политически, социологически, икономически и други изследвания; за политическо 

обучение на партийни кадри; за теоретични разработки по проблемите на модерната 

социалдемокрация, в контекста на евроинтеграцията; за идейното и уставното развитие 

на партията; за глобалните стратегии - Светът, Европа и Балканите; за проблемите на 

националната сигурност и по много други теми. Националният съвет на партията  

определя задачите на научните звена, като ги съобразява с политическия календар за 

съответната година. Ежегодно тези центрове и звена се отчитат, като техните отчети са 

неразделна част от отчета на Националния съвет пред заседанията на Конгреса.  

 

 Печатни издания на партията са: 

  Вестник “Дума” - национален всекидневник; 

  Списание “Ново време” - теоретично издание на партията за социални 

идеи, политика и култура;  

  “Съвременен показател“- информационен бюлетин на Националния съвет 

за вътрешно – партийна информация; 

 

 

 

София                                            Председател на НС на БСП: 

22.03.2011 г.                                       

                                                      

                                                                        Сергей Станишев  

 

 


