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І. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
Българската социалистическа партия (БСП) е наследник и продължител на
създадената през 1891г. на връх Бузлуджа Българска социалдемократическа партия.
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 партията – Сергей Дмитриевич Станишев, със
седалище и адрес на управление в гр. София, район „Възраждане”, п.к. 1000, ул.
“Позитано“ № 20, телефон /02/ 8107200, факс /02/ 9812185.

Ръководни и контролни органи.Организационна структура.
Основният документ, на който се подчиняват организацията и дейността на
Българската социалистическа партия, е нейният устав. 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
конгресните решения; подготвя и ръководи 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

Изпълнително бюро на Националния съвет на БСП - изпълнява
решенията на Националния съвет на БСП и осъществява оперативно-политическото
ръководство на партията.
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Национален контролен орган на партията е Общопартийната
контролна комисия – тя се избира от конгреса и следи за спазване на устава и
правилниците за неговото приложение; проверява финансовата дейност на органите и
организациите 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 на БСП.
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, а именно: да съдейства за формиране и

изразяване на политическата воля на гражданите с избирателни права чрез избори или
по други демократични начини за участие в управлението на държавата и местното
самоуправление.
Политическото развитие на България през 2012 г. постави пред българското
общество и нашата партия сериозните въпроси за демократичното и социалното
развитие, за упадъка на държавността и нарушаването на конституционните принципи.
Проведените избори за президент и местни органи на властта през 2011г.,
показаха , че ГЕРБ ще се опита да се задържи във властта с всички средства.
Управлението

на

ГЕРБ

заложи

на

отрицанието

на

постигнатото,

на

антидемократичните обществени настроения и отключи натрупаната негативна
социална енергия. Политическият избор в България в много отношения днес е
невъзможен, защото пред свободната воля на гражданите е спусната тежката бариера на
страха и икономическата зависимост.
В тази обстановка Българската социалистическа партия продължи да работи за
своето политическо и организационно укрепване и модернизиране.
Организационно-политическата дейност на партията през 2012 г. беше
доминирана от следните по-важни вътрешнопартийни и обществено-политически
събития:
1. Проведени бяха 48-ия КОНГРЕС на БСП и заседания на Националния съвет
(НС) на Българската социалистическа парния ( БСП ), който по устав осъществява
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политическата дейност на партията в периода между заседанията на конгреса, както
следва:
1.1. На 14 януари 2012 г. с дневен ред: провеждане на пълен цикъл отчети и
избори в БСП в периода от 20 януари 2012 г. до 30 май 2012 г. На заседанието от
председателя на партията беше направен анализ на актуалната политическа
обстановката в страната и задачите на БСП в началото на политическия сезон както и
на организационното състояние на партията, и за подготовката на

предстоящите

изборите.
В изпълнение решението на НС на БСП в периода февруари-април 2013 г. на
отчетно-изборни събрания на основните партийни организации и на общинските и
районните конференции на БСП бяха избрани местни органи на партията, делегати на
конгреса и бяха направени предложения за национални органи на партията.
1.2. На 18 февруари 2012 г. с дневен ред: определяне на датата, мястото и
дневния ред на 48-ия конгрес на БСП, а именно: 19 и 20 май 2012 г., в НДК, София.
1.3. На 06 април 2012 г., съвместно с Общопартийната контролна комисия на
БСП, посветено основно на подготовката на 48-ия конгрес на партията.
Приета беше Декларация за енергийната политика на правителството на
Република България, във връзка с решението на правителството на ГЕРБ за
прекратяване на изграждането на АЕЦ „Белене”. Във връзка с този акт на
правителството, НС на БСП изрази категоричното си несъгласие с енергийната
политика на ГЕРБ и взе решение за организиране на всенародна подписка за
предизвикване на референдум.
Прието беше Обръщение на НС на БСП към социалистите и симпатизантите
„Конгресът - по волята на социалистите”. Приети бяха проектите за политическите
резолюции на 48-ия конгрес на БСП – „Съвременната криза и България утре отговорът на социалистите: България нова социална държава” и „Действена Българска
социалистическа партия за демократична промяна”.
1.4. На 04 май 2012 г.– последното заседание на НС на БСП преди 48-ия конгрес
на БСП, което премина при следния дневен ред:
Приемане на Отчет за дейността на НС на БСП за периода между 47-ия и 48-ия
конгрес на партията; Приемане на Отчет за дейността на ПГКБ за периода между двата
конгреса; Приемане на проект на Апел на 48-ия конгрес на партията „Предстоящите
избори – по волята на гражданите”.
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На 19 и 20 май 2012 г. се проведе 48-ия КОНГРЕС на БСП.
Четиридесет и осмият конгрес на БСП прие:
- политическите резолюции – „СЪВРЕМЕННАТА КРИЗА И БЪЛГАРИЯ
УТРЕ - ОТГОВОРЪТ НА СОЦИАЛИСТИТЕ: БЪЛГАРИЯ НОВА СОЦИАЛНА
ДЪРЖАВА” и „ДЕЙСТВЕНА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ПРОМЯНА” и призива на 48-ия конгрес на БСП
„ИЗБОРИТЕ – ПО ВОЛЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ”!, и с решение , възложи на НС на
БСП да предприеме действия за популяризирането на призива сред гражданите и
техните организации, които са за честни избори, и към партиите, които наричат себе си
демократични.
-преизбра СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ СТАНИШЕВ за председател на
Националния съвет на БСП и избра МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА за
председател на Общопартийната контролна комисия на БСП (ОПКК на БСП).
-избра и нов Национален съвет на БСП в състав от 181 членове и нова ОПКК
на БСП, в състав от 31 членове.
1.5 – 1.6. В изпълнение на решенията на Конгреса, на две свои заседания на 9 и
на 23 юни 2012 г., Националният съвет обсъди и утвърди предмета на дейност и състава
на 10 комисии и 25 съвета на НС на БСП, групирани в четири основни блока –
социален, икономически, институционален

и

финансов.

Беше

отбелязано от

председателя на партията, че предишните съвети са подготвили голям брой проекти,
които са добра основа за подготовката на бъдещата управленска програма.
1.7. На 15 септември 2012 г., бяха приети тезиси „За оценка на политиката на
ГЕРБ в управлението на държавната собственост и приватизацията”.
1.8. На 27 октомври 2012 г., беше обсъден проектът на бюджет на Република
България за 2013 г. Националният съвет на БСП изрази становище, че макрорамката,
върху която е съставен проектобюджетът за следващата финансова година, показва, че
и през 2013 година българската икономика ще продължи да се възстановява
изключително бавно; прогнозиран е сравнително нисък темп на икономически растеж –
1.9%; предвижда се ускоряване на инфлацията до 3.4% средногодишно; нивото на
безработицата се запазва на настоящето равнище от 12.4%.; не се очаква и осезаем ръст
на преките чужди инвестиции и пр. Тази политика се отразява крайно отрицателно на
възможностите за решаване на най-болезнените проблеми на хората в трудоспособна
възраст, както и на децата и младежите, на хората от третата възраст.
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На същото заседание, НС на БСП прие „Алтернативен бюджет – програма за
растеж на заетостта и доходите”. Алтернативната бюджетна политика на БСП
извежда като определящи приоритети решаването на най-острите проблеми на кризата:
ускорен ръст на заетостта; активни мерки срещу бедността и подкрепа на хората в
затруднено положение; доходи за достоен живот; насърчаване на майчинството, грижи
за децата и младежката политика; просвета , квалификация и наука и пр.
2. Народните представители от БСП (ПГКБ) в 41-то Народно събрание участваха в
обсъждането и приемането на законопроекти по актуални обществени проблеми,
включително и като внесоха свои такива, в парламентарния контрол и т.н.
В Народното събрание те направиха декларации по актуални проблеми, като
част от тях са за:
2.1. На 30 март 2012 г. –„Решението за спиране на проекта АЕЦ ”Белене” е
предателство спрямо националните интереси”;
2.2. На 15 юни 2012 г. – „Повишаването на цените на газа, тока и водата е
непосилно и арогантно”;
2.3. На 27 юли 2012 г. - „Първият референдум в съвременната история на
България ще бъде факт”;
2.4. На 21 септември 2012 г. - за отговорността на правителството на ГЕРБ, че не
постигна целта – членство на Република България в Шенген;
2.5. На 28 септември 2012 г. - „Енергийната политика – най-големият провал на
правителството на ГЕРБ и на Бойко Борисов”;
2.6. На 12 октомври 2012 г. - по повод на демографската политика и политиката
на ГЕРБ в областта на икономиката, инвестициите и финансите;
2.7. На 19 октомври 2012 г. - „Управляващите от ГЕРБ присвоиха и изопачиха
инициативата на стотици хиляди граждани”;
2.8. На 26 октомври 2012 г., - за отговорността на партия ГЕРБ и на
правителството на г-н Борисов за бедността в България;
2.9. На 16 ноември 2012 г. - за подписаните от правителството договори за
изграждане на българската част на газопровода „Южен поток” и новите договори за
доставка на газ с „Газпром”;
2.10. На 21 ноември 2012 г. - за разрушаване на държавността и задълбочаване
на кризата в институциите на Република България от ГЕРБ;
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2.11. На 23 ноември 2012 г. - за изявленията на Симеон Дянков и равносметката
в края на управленския мандат на Бойко Борисов;
2.12. На 30 ноември 2012 г. - че ГЕБР са последователни в своята антисоциална
политика и т.н.
3. По-важни обществено-политически събития през 2012 г.
В отговор на действията и бездействието на българското правителство,
Българската социалистическа партия организира през 2012г. много срещи и национални
протести ,като:
3.1. ПЪРВОМАЙСКИ ПРОТЕСТ НА ЛЕВИЦАТА, под надслов „ДЕН НА
ГНЕВА!”, на нашето отрицание на правителството на Борисов, на ГЕРБ, на тази власт,
която ежедневно гази и демокрация, гази и трудови права, мачка икономиката, унижава
хората системно.
3.2. С активното участие на представители на НС на БСП беше сформиран
инициативен комитет за предизвикване на НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ по въпроса:
„ДА

СЕ

РАЗВИВА

ЛИ

АТОМНАТА

ЕНЕРГЕТИКА

В

БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЯДРЕНА ЦЕНТРАЛА НА ПЛОЩАДКА „БЕЛЕНЕ”?”.

Беше

организирана кампания за набиране на подписи под искането за провеждането на
национален референдум. На 27 юли 2012 г. представители на инициативния комитет
внесоха в Народното събрание 774 536 подписа с искането за провеждане на
национален референдум. На 27 септември 2012г., след извършена проверка, ГД ГРАО
на МРРБ внесе в Народното събрание доклад, с който призна за валидни 543 000
подписа. Така гражданската инициатива направи възможно приемането от Народното
събрание на решение за провеждане на първия национален референдум в историята на
страната. Под формата на редакция, Народното събрание недопустимо промени
въпроса. Президентът определи референдума да се проведе на 27 януари 2013 г. В края
на 2012 г. започна информационната кампания за референдума, в която БСП се включи
активно.
3.3. НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ЛЕВИЦАТА БУЗЛУДЖА`2012 на 28 юли 2012
г., под мотото „РЕШИМОСТ ЗА ПРОМЯНА“. Традиционна масовополитическа проява
на БСП, посветена на нейния празник и на годишнината от създаването й на 2 август
1891 г. на вр. Бузлуджа в Стара планина.
3.4. НАЦИОНАЛЕН МИТИНГ-ПРОТЕСТ на 17 НОЕМВРИ 2012г. в София, под
надслов „ДА СЛОЖИМ ТОЧКА НА КАТАСТРОФАТА НА ГЕРБ”. „Днес Родината ни
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е в най-ниската ТОЧКА на своето демократично развитие… ; Разграждането на
държавността, на всички нива приближава критична ТОЧКА….Доходите на
българските граждани се намират в долна мъртва ТОЧКА….Социалното напрежение
достига своята връхна ТОЧКА…..Ние изразяваме своя ГНЯВ. Вдигнахме ЧЕРВЕН
КАРТОН НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ. Време е „ Да сложим ТОЧКА на катастрофата на
ГЕРБ”!
3.5. През м.ноември 2012г. Националният и общинските съвети на БСП
организираха в цялата страна срещи-разговори на граждани с членове на НС на БСП,
народни представители от ПГКБ, кметове, общински съветници и експерти по актуални
проблеми под надслов „АЛТЕРНАТИВА ИМА!” С тези срещи се продължи
практиката на постоянен диалог с хората в рамките на преминаващите една в друга
последователни политически кампании,

до кампанията за парламентарните избори

през 2013 г.
4. Действия в областта на научноизследователската дейност
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 - Света, 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.
5. Печатни издания на партията са:
1. Вестник „Дума“ - национален всекидневник;
2. Списание „Ново време“ - теоретично издание на партията за социални идеи,
политика и култура;
3. „Съвременен показател“ - информационен бюлетин на Националния съвет за
вътрешнопартийна информация. В него може да намерите и прочетете всички партийни
документи - доклади, декларации, дискусии и пр., приети и обсъдени през 2012 г.
6. Международна дейност.
Българската социалистическа партия е важна част от европейската и световната
левица и като член на Социалистическия интернационал и на Партията на европейските
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социалисти и работи за реализация на ценностите и идеите на демократичния
социализъм.
Международната дейност на БСП през 2012г. беше подчинена на основните
приоритети на партията в това направление: утвърждаване на Сергей Станишев като
временен Председател на Партията на европейските социалисти ( ПЕС ) и избирането
му за пълен мандат; пълноценно участие на БСП в органите на ПЕС и на
Социалистическия интернационал; развитие и задълбочаване на двустранните
отношения с братски партии и активна работа с дипломатическия корпус.
По линия на ПЕС, дейността на БСП се развиваше в две основни направления.
В рамките на подкрепата за дейността на Сергей Станишев като председател на
организацията, представители на БСП се включиха в делегации за заседанията на ЕП
(Страсбург-16-18 януари 2012г. и 14 юли2012г.), в координационните срещи на
премиерите от левицата преди заседанията на Европейския съвет в Брюксел (30 януари
2012г., 1 март 2012г.,14 юни 2012г.,12.декември 2012г.), в редица конференции и срещи
( Конференция за АКТА и Среща на лидерите на социалистически парламентарни
групи - 12 април 2012г., Конференция за младежката безработица - 6 юни 2012г.,
Заседание на Групата на социалистите и демократите в ЕП -25-26 юни 2012г.), в среща
на председателите на европейските политически партии (4 декември 2012г.) и други.
На 29 септември 2012г. в Брюксел, Белгия, се проведе Седмият конгрес на
Партията на европейските социалисти (ПЕС). Този форум беше изключително
важен за Българската социалистическа партия, тъй като на него Сергей
Станишев, беше избран за президент на ПЕС.
Този избор е голямо признание за България и израз на доверие към БСП. Този
избор е и доказателство за последователната и отговорна позиция на лидера на
българските социалисти за утвърждаването на ролята на ПЕС. Този избор е огромна
отговорност пред БСП и пред българските социалисти и симпатизанти. Той ни дава
ново самочувствие и ни задължава да изведем на по-високо равнище защитата на
демокрацията и на социалния характер на нашата държава.
В рамките на редовното участие в органите на ПЕС, представители на БСП
участваха в редица прояви - в срещите на лидерите на ПЕС; в заседанията на
Президиума на ПЕС; в координационни екип, бюрото на ПЕС-Жени; в срещите на
Мрежата за социална Европа, Мрежата за миграция и интеграция, Мрежата за
прогресивни общества; в работната група за младежката безработица, както и в
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Конференцията на ПЕС за арабската пролет и Конференцията за социален съюз и много
други.
По линия на Социалистически интернационал, БСП участва със свои
представители на заседанията на Съвета на СИ и Социалистическия интернационал на
жените ( Коста Рика, 19-24 януари ); на Конгреса на СИ в Кейптаун (30 август -3
септември 2012г.); в работна среща на партиите -членки от Югоизточна Европа и др.
България и БСП бяха домакин за пети път и на друго важно мероприятие –
Международната програма за млади лидери от Югоизточна Европа и Черноморския
регион. На тази превърнала се вече в традиция ежегодна среща, се събират млади
членове на социалистическите и социалдемократическите формации от 8 братски
партии от региона, за да обменят опит и да дискутират по различни проблеми.
Представители на младежкото обединение в БСП взеха участие в Международния
летен лагер на младите европейски социалисти ЕКОСИ (Хърватска 17-22 юли 2012г.) и
в редовните заседания на Бюрото на ЕКОСИ (Кипър 4-5 ноември 2012г.).
БСП поддържа активна комуникация и добри взаимоотношения и с редица
братски партии от европейската левица. В тази връзка делегации на БСП се включиха в
провеждането на конгресите на Испания, на Партията на регионите, Украйна, на
Френската Социалистическа партия и осъществиха двустранни срещи за задълбочаване
на контактите в Сърбия, Германия, Великобритания и др.
Делегация на БСП направи официално посещение в Китай, по покана на
Китайската комунистическа партия в периода - 9-19 октомври 2012г.
В рамките на връзките с дипломатически корпус БСП проведе редица срещи с
негови представители , в това число срещи с посланиците на страните-членки на ЕС(18
април 2012г. и 5 ноември 2012г.) и на северните държави ( 22март 2012г.). и др.
ІІІ. ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ
В края на 2012 г. НС на БСП направи подробен анализ на политическата
обстановка в страната и постигнатите от БСП резултати.
Заседанието на 48-ия КОНГРЕС на БСП на 16 февруари 2013г. определи
подготовката за предстоящите парламентарни избори като основна задача в
дейността на партията през първото полугодие на 2013 г.
Бяха внесени и обсъдени няколко документа, касаещи бъдещата работа и цели на БСП:


Обстановката в страната и дейността на БСП за участие в избори 2013 г.;
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Приемане на политически документ за участието на БСП в „Парламентарни
избори” 2013г.;



Приемане на допълнения и необходими промени в Устава на БСП.
Българската социалистическа партия иска промяна на тази власт! Нашата

кауза е БЪЛГАРИЯ, възраждането на БЪЛГАРИЯ!
Наш дълг е да формулираме средносрочна перспектива за развитието на
България и да кажем: „ На изборите искаме да сложим точка на прехода, на неговите
деформации. Искаме да дадем нова перспектива на България като европейска,
демократична , конкурентноспособна и социална държава, защото това е характерен
белег на левицата”.
Затова следващото правителство трябва да носи характеристиките и програмата
на национално-отговорно правителство! Това правителство трябва да решава
национални задачи за изваждане на България от батака, в който и страната, и
обществото, и икономиката, и хората са вкарани от тази власт, върнала ни с години, в
някои отношения-и с десетилетия назад. Правителство което ще бъде диалогично,
правителство на разума, което ще даде перспектива и възраждане на страната.
Това е голяма политическа задача пред нашата партия. Ние трябва да
докажем, че сме възможната алтернатива.
Българската социалистическа партия, като юридическо лице, отговаря на
изискването на Закона за счетоводството за „действащо предприятие“ и ще продължи
да осъществява политическата и управленската си дейност и през следващите години ,
в съюз с гражданите, с хората на България, искаме да изграждаме здрава, модерна,
европейска държавност и икономика, и свободно общество.
ІV. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Българската социалистическа партия приключва финансовата 2012 г. с
положителен резултат „преходен остатък” в размер на 1,064 млн.лв.
През отчетната година в партията са постъпили приходи в размер на 9,426
млн.лв. Държавната субсидия за БСП е изчислена съгласно ЗПП и коалиционно
споразумение между съставящите Коалиция за България партии. В абсолютен размер тя
е 8,245 млн.лв., в т.ч. 394 хил.лв. субсидия за двама независими народни представители,
декларирали принадлежност към БСП. Събраният членски внос в партията е 1,014
млн.лв., а даренията от физически лица за текуща политическа дейност са в размер на
118 хил.лв.
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Начислените разходи и поетите задължения от партията са в размер на 8,362
млн.лв. Изразходването на бюджетните и собствените средства на партията е
осъществено при спазване на режим на икономии и целесъобразност на финансовите
разходи, в зависимост от политическите задачи на партията.
В счетоводният баланс са представени активите и пасивите на партията.
Балансовата им стойност към 31.12.2012 г. е 4,517 млн.лв.
БСП работи с променлив състав на персонала - на щат, по трудовоправни
отношения и на граждански договори, в зависимост от политическите задачи.
БСП провежда непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на
сътрудниците си чрез вътрешнопартийни семинари, които протичат по предварително
утвърдени тематични планове, съобразени са с политическите приоритети и заявените
потребности от териториалните структури на партията.
V. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВ РИСК
Задълженията на партията към 31 декември 2012г. са в размер на 1,989 мил.лв. в
т.ч. до една година в размер на 1,592 млн.лв., и над една година 397 хил.лв. През
отчетната година партията е погасила банков заем в размер на 1,160 мил.лв.
Вземанията са с текущ характер.
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 годишният 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 вярното и
честно представяне на ГФО за отчетната 2012година.
София
18.03.2013г.
Председател на БСП:
(Сергей Станишев)
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