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ПРЕАМБЮЛ

БСП е наследник и продължител на над 100-
годишната история на създадената през 1891 г. Българ-
ска социалдемократическа партия. Ние съхраняваме
и отстояваме демократичните традиции от историче-
ското си наследство, подчертаваме историческото
значение на революционните борби на поколения
български социалдемократи, комунисти и социалисти
за свобода и човешки права и оценяваме по достойн-
ство съграденото в страната при социализма през
втората половина на миналия век.

Същевременно ние отхвърляме и осъждаме от
миналото си всичко, противоречащо на социалисти-
ческите идеи, демокрацията и хуманизма.

Най-ценното в дългогодишната история на парти-
ята ни е отстояването на интересите на широките
народни маси, на принципите на социална справед-
ливост и солидарност, равенство, републиканизъм,
патриотизъм и интернационализъм.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование, седалище, адрес на управле-
ние, представителство и символи на партията

Чл.1. Наименованието на партията е Българска
социалистическа партия (БСП).

Чл.2. Българската социалистическа партия е със
седалище в София, р-н “Възраждане” и адрес на
управление - София, п.к. 1000, ул. “Позитано” №20.

Чл.3. Българската социалистическа партия е юри-
дическо лице, което се представлява от председа-
теля на Националния съвет на партията. Той може
да упълномощава други лица за извършване на
определени действия.

Чл.4. Символите на Българската социалистическа
партия са:

1. Знаме с аленочервен цвят и надпис с бели
букви “БСП”.

2. Емблема - червена роза със зелени листа
на бял фон и надпис с червени букви “БСП”.

3. Червена петолъчка - исторически символ

на борбите и на жертвите, дадени от партията.
4. Празник на партията - 2 август, денят на

нейното основаване през 1891 г.
5. Химн на партията - “Моя страна, моя

България”.

Същност, ценности, цели и политика на БСП

Чл.5. Днес БСП следва отново да се докаже като
партия на социалистическия идеал - като носител на
историческия синтез на възникнали през вековните
борби на народите общочовешки ценности за свобо-
да, демокрация, равенство, социална справедливост
и солидарност, като социална партия, посветила се
на историческото преодоляване на капитализма. Това
означава да се борим за социална пазарна икономика
и против общество, подчинено на пазара: “Пазарна
икономика - да; пазарно общество - не!”.

Чл.6. БСП е лява народна партия и като такава
носи отговорността за надеждата и борбата за спра-
ведливост. Тази отговорност означава да осигуряваме
надеждна защита на хората на труда, на бедните и
изоставените, на работниците и служителите, да ра-
ботим за формирането на широка средна класа и за
напредъка на всички.

Чл.7. БСП е патриотична партия - наша първос-
тепенна задача е да отстояваме суверенитета и
териториалната цялост на българската държава; да се
борим за съхраняването и популяризирането на
българското културно-историческо наследство и за
утвърждаването и развитието на българската иден-
тичност. БСП е чужда на шовинизма и на всички
форми на национално високомерие и ксенофобия.

Чл.8. БСП е масова партия, която обединява
единомишленици - социалисти от всички социални
слоеве, независимо от социално, образователно и
имуществено положение, пол, етнос и вяра.

Чл.9. БСП е парламентарна партия. Ние развиваме
нашата дейност въз основа на Конституцията на
Република България и се борим за превръщане на
нейните принципи и норми в ежедневие на граждан-
ския, икономическия и социалния живот. Ние реали-
зираме нашата Програма чрез парламентарни дейст-
вия, чрез нашето участие във властта на всички
равнища и чрез активно взаимодействие със струк-
турите на гражданското общество.* Приложенията виж на стр. 59-77
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Чл.10. БСП е част от европейската и световната
левица. Съвременната глобализация прави невъзмож-
но решаването на ключови проблеми на хората и
обществата само на национално равнище; глобалните
предизвикателства изискват глобална солидарност,
един нов интернационализъм.

БСП е член на Социалистическия интернационал
и на Партията на европейските социалисти като
неотменима предпоставка за успеха на нашата борба
за социална справедливост и просперитет.

Чл.11. БСП е партия на демократичния социа-
лизъм. Демократичният социализъм за нас си остава
виждането за едно свободно, справедливо и солидар-
но общество, чието осъществяване е наша постоянна
задача.

Чл.12. БСП провежда последователна политика за
социална демокрация за развитието на активна со-
циална държава по европейските модели съобразно
българските условия като път към осъществяване на
основополагащите ценности на демократичния соци-
ализъм.

II. ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Чл.13. Изработване и провеждане на политика.
1. Членовете на партията участват в изработ-

ване, провеждане, защита и оценка на политиката на
БСП. Политическият избор и управленската политика
на БСП се формират в рамките на принципите на
партията, на решенията на конгресите и на нейните
ръководни органи.

2. Политическият и демократичният диалог са
неотменен елемент при формирането на управленска-
та политика на партията.

3. Политиката на БСП за управлението на
държавата и в местното самоуправление се осъще-
ствява чрез нейните представители в съответните
органи.

Чл.14. Принципи на функциониране и териториално
разпределение.

1. БСП се изгражда и функционира на осно-
вата на принципа на демократичното единство, озна-
чаващ съгласие по основните въпроси, залегнали в
Програмата и в Устава на партията, в решенията на
националните и местните органи и единодействието
при тяхното изпълнение, задължителност на решени-
ята на партийните органи за членовете на БСП.

2. Основен организационен принцип на парти-
ята е демократичното участие при вземане на реше-
нията; възможно най-широко участие на членовете,
съратниците и симпатизантите; равнопоставеност при
достъпа до всички процедури, в т.ч. при издигане на
кандидатури за ръководни длъжности в партията,
както и по отношение на информираността и знани-
ето.

3. БСП се изгражда на териториален принцип
в съответствие с административното деление на стра-
ната, професионалните и обществените интереси на
нейните членове.

Чл.15. Вътрешнопартийна демокрация.
1. В съответствие с принципа за идейния

плурализъм и за целите на идейната дискусия в БСП

има свобода на идейно-политически и професионал-
но-творчески структури в рамките на програмните
цели и на Устава на партията, които работят в
предвидените от него организационни форми.

2. Вътрешнопартийната демокрация се изра-
зява в:

а) спазване правото на мнозинството, което
важи за всеки орган, като се уважават правата на
малцинството;

б) инициативност, самостоятелност и отговор-
ност на партийните органи и организации при опре-
деляне на тяхната дейност, отношения и структура;

в) откритост и публичност в дейността и
отговорност за решенията и действията;

г) свобода при изразяване на мненията и
многовариантност при обсъждане и решаване на
проблемите;

д) равенство в правата и задълженията на
социалистите;

е) другарство, солидарност, взаимно уважение
и взаимопомощ между членовете, съратниците и
симпатизантите на партията.

3. Решенията в партийните организации и
партийните органи се вземат с обикновено мнозин-
ство при участието на повече от половината от
членовете им, освен ако в Устава не е предвидено
друго.

Партийни членове, несъгласни с приетите реше-
ния, могат да отстояват възгледите си, без да се
противопоставят и пречат на изпълнението на взетите
решения и без да нарушават единодействието на
партията;

Партийни организации и отделни социалисти могат
да изразяват несъгласие срещу взети решения чрез
свои резолюции или алтернативни проекти, внесени
в органа, взел решение, или в по-горестоящия пар-
тиен орган, но без да пречат на изпълнението на
решението.

Решенията на партийните организации и органи
могат да се обжалват в едномесечен срок от тяхното
приемане.

4. Партийните органи се изграждат и функ-
ционират в съответствие с изискванията за:

а) обновяване и приемственост на участието
на различни поколения кадри в партията, на жените
и младите социалисти в партийните органи, както и
в предложенията на партията за изборните органи на
местното самоуправление и държавната власт;

б) разделение на правата, задълженията и
отговорностите между ръководните, изпълнителните и
контролните органи;

в) укрепване на вертикалните и развитие на
хоризонталните връзки между партийните организа-
ции и органи;

г) задължителност на решенията на ръковод-
ните общински, районни, градски и национални органи
в рамките на техните правомощия по Устав и контрол
върху тяхното изпълнение.

Чл.16. Процедури за избор на партийни органи.
1. Изборът на всички органи на партията и на

нейни представители в публичните власти е таен.
Изключения могат да се предвидят в основните пар-
тийни организации, в които изборът може да бъде и
явен по решение на събранието, или за всички други
органи - при решение с мнозинство от 2/3 от присъ-
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стващите на заседанието при наличие на кворум.
2. Част от състава на местните и националните

ръководни органи на партията е делегиран на тери-
ториален и функционален принцип. Делегираните пред-
ставители могат да бъдат подменяни от делегиращите
ги организации по реда на чл.15, т.3.

3. Изборът на органи и на участници в раз-
лични форми на работа на партията се осъществява
според единни принципи и се урежда в устройствен
правилник.

4. Изискване към кандидатите за ръководни
партийни органи:

а) кандидатите за изборни длъжности на об-
щинско, районно и градско ниво трябва да имат не
по-малко от една година партиен стаж. Кандидатите
за Националния съвет и ОПКК трябва да имат не по-
малко от две години партиен стаж;

б) делегираните представители в Националния
съвет от териториалната - областна и младежка
квота, се избират от делегатите от съответния регион
измежду предложените с решение на общинските и
районните конференции;

в) предложенията за кандидати за общински-
те, районните, градските и националните ръководни
органи на партията могат да бъдат правени и от
делегати на съответните конференции и/или на кон-
греса, но с писмено мотивирано предложение, под-
крепено с подписите на не по-малко от 20 делегати
- за местните ръководни органи, и 50 делегати - за
НС и ОПКК.

Чл.17. Представителство на членовете.
1. Представителството на членовете на основ-

ните партийни организации на конференциите и кон-
гресите и други колективни форми на работа на
партията е в съответствие с броя на членовете на
всяка организация.

2. Във всички ръководни органи на партията
се осигурява равнопоставеност при представителство-
то на двата пола, но не по-малко от 40 % за всеки
един от тях.

3. Всеки член, участващ в събрания, конфе-
ренции и конгреси и други партийни органи, има право
само на един глас.

4. Не е възможно упълномощаването за пред-
ставляване на събрания, конференции, конгреси и в
други органи.

5. Възможно е участието с глас, изпратен с
писмо или чрез интернет, доколкото са спазени
основните принципи на функциониране на партията и
нейните структури.

6. Представителите на членовете и на орга-
низациите 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
обсъжданите въпроси и приеманите решения.

Чл.18. Отчет и оценка.
1. Всички изборни органи се контролират, като

редовно дават отчет поне веднъж годишно пред тези,
които са ги избрали, и извънредно - по искане на
повече от половината от тях.

2. Всички органи и членове на партията,

издигнати в ръководните й органи или на публични
длъжности, се оценяват от органите, които са ги
издигнали или избрали. Оценяването става след от-
чет, обосновано мнение за дейността на съответния
орган или член с решение на органа, който извършва
оценката, взето с гласовете на повече от половината
от присъстващите при условията на чл.15, т. 3, абзац
първи от Устава.

Чл.19. Мандатност в партийните органи.
1. Местните и националните органи на парти-

ята се избират с мандат за четири години. Мандатът
на органите изтича с конституирането на новия състав
на съответния орган.

2. Не се позволява избирането на едно и също
лице за председател на ОбС, РС, ГС, ОблС и НС за
повече от два последователни пълни мандата от по
четири години.Това ограничение не се отнася само
в случаите, когато има решение на Националния
съвет на БСП след мотивирано предложение на
общинския съвет и областния съвет за съответната
община и област, при брой на членовете на съответ-
ната общинска партийна организация под 100.

3. Мандатността, предвидена в т.2, се отнася
и за председателите на ОбКК, РКК, ГКК и ОПКК.

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

5. Мандатът на председателя на Националния
съвет се удължава за срока, в който той е министър-
председател.

6. Мандатът на делегираните представители в
партийните органи - общинските съветници, народни-
те представители и представителите в Европейския
парламент, важи за мандата на съответния партиен
орган.

Чл.20. Ограничаване при съвместяване на постове.
Избраните за кметове, областни управители, на-

родни представители, представители в Европейския
парламент, министри, зам.-министри и изпълнителни
директори на агенции не могат да бъдат председатели
на общински, районни, градски и областни съвети на
БСП.

Чл.21. Референдуми.
1. С решение на Националния съвет, по мо-

тивирано предложение на 1/3 от неговите членове или
на Изпълнителното му бюро, се провеждат общопар-
тийни референдуми по въпроси от национално и
общопартийно значение.

2. С решение на Общинския, Районния, Град-
ския и Областния съвет по мотивирано предложение
на 1/3 от техните членове или на изпълнителните им
бюра се провеждат референдуми по въпроси на
местното самоуправление и местните организации на
партията.

3. Решението за провеждане на референдум
се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на
съответните органи.

4. В референдума участват членовете и сърат-
ниците на партията.

5. Резултатът от референдума обвързва ръко-
водството на съответното партийно ниво с произти-
чащите от референдума решения.

6. Условията за провеждане на референдум,
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необходимото участие и други специални условия се
съдържат в устройствен правилник и в решенията за
неговото обявяване.

III. ЧЛЕНОВЕ, СЪРАТНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ

Чл.22. Членство в партията.
1. Член на партията може да бъде всеки

пълнолетен български гражданин, имащ избирателни
права, който приема Програмата и Устава на партията
и в политическата си дейност се ръководи от тях,
членува и работи в една от основните партийни
организации и плаща редовно членски внос.

2. Членството е доброволно и индивидуално.
Членството в БСП се удостоверява с членска карта.

3. Членуването в БСП е несъвместимо с член-
ството в други политически партии и в организации
със статут на партии.

4. Нови членове се приемат от основните
партийни организации въз основа на писмено заяв-
ление до тях от кандидата за член на партията.
Решение за приемане се взема от събранието на
основната партийна организация по реда на чл.15, т.3.

5. След напускане или прекратяване на пар-
тийното членство е възможно повторно приемане в
партията чрез писмено заявление до основната пар-
тийна организация, по реда на чл.15, т. 3, но не по-
рано от една година след прекратяване на членството.
ОПО взема решението си в срок до един месец от
подаване на заявлението.

Чл.23. Права на партийните членове.
1. Да участват в разработването и осъщест-

вяването на партийната политика и на партийните
решения, свободно да изказват и отстояват свои
възгледи, мнения и съображения по всички въпроси
от дейността на партията.

2. Да избират и да бъдат избирани в партий-
ните органи.

3. Да участват при определяне кандидатите на
партията за изборни държавни длъжности непосред-
ствено или със свои предложения до съответните
органи.

4. Да участват във вътрешнопартийни предва-
рителни избори и в референдуми, които се организи-
рат на местно, областно и национално ниво.

5. Да искат и да получават информация от
партийните органи за тяхната и на цялата партия
дейност и да отправят устно или писмено предложе-
нията си.

6. Да обсъждат работата и поведението на
членовете, органите и организациите на партията и
да участват в контрола на тяхната дейност.

7. Да получават защита от партията, когато са
дискриминирани за политически убеждения и дейст-
вия, които не противоречат на законите на страната,
на целите и принципите на партията.

8. Да участват лично, когато се обсъжда
партийното им положение и дейност.

9. Да участват в конкурси за заемане на
щатни длъжности в партията за сътрудници и служи-
тели, освен за постове, изискващи поверителност.

Чл.24. Задължения на партийните членове.
1. Да спазват Програмата и Устава на парти-

ята и да работят за изпълнение на партийната поли-
тика и на партийните решения.

2. Да работят за укрепване на вътрешно-
партийната демокрация, организационно-политичес-
кото единство на партията и за разпространяването
на социалистическите идеи.

3. Да утвърждават с личното си поведение
законността и хуманизма в обществото, да се борят
срещу проявите на фашизъм, екстремизъм, реван-
шизъм, ксенофобия и расизъм.

4. Да съдействат за осигуряване на общест-
вена подкрепа на политиката на партията.

5. Да участват активно и поддържат партията
и нейните кандидати в избирателни кампании и в
други политически прояви и да допринасят за изграж-
дане на демократично общество в страната.

Чл.25. Партийно положение на член в партията.
1. Партийното положение на член на партията,

който е нарушил изискванията на Програмата, Уста-
ва, законите и нормите на обществения морал, се
обсъжда и решава от основната партийна организа-
ция или съответния партиен орган. 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 до един месец от сезирането.
Решението може да се обжалва от члена на партията,
чието партийно положение е разглеждано, пред съот-
ветния висшестоящ стоящ орган - Общинския, Рай-
онния, Градския съвет или пред съответната контрол-
на комисия в едномесечен срок от оповестяването му,
който се произнася в едномесечен срок от постъпване
на жалбата.

3. Ако Общинският, Районният, Градският съвет
или съответната контролна комисия не се произнесат
в срока по предходната алинея, въпросът се отнася
до ОПКК, която се произнася в срок до един месец
след сезирането й.

Чл.26. Норми на партийно въздействие.
За прояви, които нарушават законите, Устава на

БСП и обществения морал, организациите и органите
могат да налагат норми за партийно въздействие:

1. Обръщане на внимание (забележка).
2. Порицание.
3. Разграничаване от конкретни действия на

член на партията.
4. Снемане на политическото доверие.
5. Временно отнемане на правата за заемане

на партийни длъжности, членство в ръководни органи
на партията и право да се кандидатират за такива
в срок от една година.

6. Решенията по т.1 и т.2 се вземат с обик-
новено мнозинство, а решенията по т.3, т.4 и т.5 се
вземат с мнозинство повече от половината от члено-
вете на организацията или органа.

Чл.27. Прекратяване на членството в партията:
1. По собствено желание, заявено писмено

пред ОПО, което се констатира на събрание.
2. В случаите, определени от закона, което се

констатира на събрание на ОПО въз основа на
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заявление на социалиста.
3. При отпадане поради неучастие в работата

на ОПО и неплащане на членския внос без уважи-
телни причини повече от една година, което се
констатира на събрание на ОПО или от ОбС (РС) или
от ОбКК (РКК) на БСП.

4. При констатирано членство в други партии
и организации със статут на партии, по решение на
ОПО или партиен орган. Ако ОПО или партийният
орган не се произнесат в едномесечен срок, реше-
нието се взема от съответната контролна комисия.

5. Когато член на партията се кандидатира от
името на други политически партии и организации или
като независим кандидат срещу кандидатите на пар-
тията. Прекратяването се констатира с решение на
ОПО или на по-горестоящия партиен орган. Ако ОПО
или по-горестоящият партиен орган не се произнесат
в едномесечен срок, решението се взема от съответ-
ната контролна комисия.

6. Прекратяването по т.4 и т.5 се регистрира
от ОбКК, РКК, ГКК в зависимост от членството в
съответните органи. При изричен или мълчалив отказ
на ОбКК, РКК и ГКК регистрацията се извършва от
ОПКК до един месец.

7. Когато член на партията системно нарушава
нейната Програма и уставните норми или когато
лицето е осъдено с влязла в сила присъда за уми-
шлено престъпление от общ характер.

8. При смърт.

Чл.28. Съратници и симпатизанти.
1. Съратниците и симпатизантите имат право

да участват във формирането на политически пози-
ции, както и да подкрепят и защитават партийната
политика и участват активно в обществени, партийни
и други прояви, организирани от БСП или свързани
с партията.

2. Статут на съратник придобиват всички,
които не са членове, но са доказали своята лоялност
към партията, когато са я представлявали: в изборни
листи за общински съветници, представители в ЕП и
народни представители, кандидати за кметове на
населени места и общини; в СИК, РИК и ЦИК от
квотата на БСП; като наблюдатели и застъпници на
кандидатите, излъчени от БСП; както и като експерти
в различни национални и местни органи, предложени
от БСП.

2.1. Придобилите статут на съратник се включ-
ват в регистър към общинските и районните съвети
при заявено писмено съгласие от тяхна страна.

2.2. Съратниците могат да се включват в
работата на партийните организации и органи с право
на съвещателен глас.

2.3. Съратниците имат право да участват в
преки вътрешнопартийни избори и референдуми след
необходимата регистрация.

3. Статут на симпатизант придобиват всички,
които са доказали своята лоялност и активност в
публични прояви, при свободно и отговорно изразя-
ване на оценки и мнения, с които отстояват и защи-
тават позициите на партията и на провежданата от
нея политика.

3.1. Придобилите статут на симпатизант имат
право на съвещателен глас при изработване и
обсъждане на партийната политика.

3.2. Симпатизантите могат да бъдат консулти-

рани при провеждане на преки вътрешнопартийни
избори и референдуми, но нямат право на участие в
гласуването.

IV. ВЪТРЕШНОПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.29. Основни структури на вътрешнопартийната
организация са:

1. Основни партийни организации:
а) по тематичен принцип (сформирани от

членове на БСП, обединили се по професионален или
друг обществен интерес);

б) териториални (обединяващи социалистите,
живеещи и/или работещи на определена територия);

в) клубове за електронно участие.
2. Местни организации и органи.
3. Национални органи на партията.

Чл.30. Редът за издаване на членска карта, реги-
страцията на основните партийни организации, идей-
но-политическите и професионално-творческите пар-
тийни структури, механизмът за създаването и закри-
ването им, движението на членовете и други се
определят с “Правилник за регистрацията в БСП и
осъществяване дейността на идейно-политическите и
професионално-творческите партийни структури”, при-
ет от Националния съвет.

Чл.31. Основни партийни организации (ОПО).
1. ОПО се създават по инициатива на соци-

алистите или на местните партийни съвети от най-
малко петима членове след регистрация в Общинския
съвет.

2. ОПО могат да създават и членове на
партията, които живеят в чужбина, ако това не
противоречи на законите на страната. Такива орга-
низации се създават след регистрация в Националния
съвет.

3. В населени места с по-малко от петима
членове могат да се формират ОПО по решение на
съответния партиен съвет.

4. ОПО за електронно участие на членове в
дейността на БСП.

4.1. Статут на основни партийни организации
за електронно участие на членове в дейността на
БСП имат клубовете за електронно участие, регист-
рирани към една от общинските организации на БСП
или към НС на партията, при положение че са
основни партийни организации извън територията на
страната.

4.2. За електронно участие в дейността на
БСП се счита участието посредством техниките и
технологиите, приложими за глобалната мрежа интер-
нет.

4.3. За членове на БСП, приели електронната
форма на участие в дейността й, се прилагат разпо-
редбите на “Правилник за електронно участие в
дейността на БСП”, приет от Националния съвет.

5. Основната партийна организация:
а) участва активно в изработването и осъще-

ствяването на партийната политика;
б) изразява интересите на своите членове;
в) обсъжда въпроси от вътрешнопартийния

живот;
г) предлага кандидати за членове на партий-

ните органи, както и органите на държавната власт
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и на местното самоуправление;
д) участва в подготовката, организацията и

провеждането на преки вътрешнопартийни избори и
референдуми;

е) подпомага дейността на общинските съвет-
ници, на народните представители и на представите-
лите в ЕП, избрани от името на БСП;

ж) работи за засилване влиянието и връзките
на партията с населението; поддържа и развива
взаимоотношения с първичните структури на другите
политически сили, обществени организации, движе-
ния и сдружения;

з) участва в организацията и провеждането на
изборните кампании на партията по места;

и) решава въпроси на членството в партията,
на финансовата дейност и стопанисването на предо-
ставеното общопартийно имущество;

к) в своята дейност се ръководи от собстве-
ните си решения и решенията на ръководните общин-
ски, районни, градски и национални органи в рамките
на техните правомощия по Устав и подлежи на
контрол от тях.

6. Партийно събрание.
а) ръководен орган на ОПО е партийното

събрание;
б) партийното събрание приема решенията за

политическата дейност на ОПО;
в) партийното събрание се провежда по ини-

циатива на ОПО или по решение на ръководните
общински и национални органи на партията;

г) събранията на ОПО са открити, освен ако
няма решение за закрито заседание;

д) ОПО провежда всяка година отчетно или отчет-
но-изборно събрание.

7. Ръководство на ОПО.
а) състои се от: председател; зам.-председа-

тел и секретар-касиер, които се избират на отчетно-
изборни събрания. Промяна в състава на ръководст-
вото може да се прави и преди изтичане на мандата;

б) организира и осъществява текущата поли-
тическа дейност на ОПО.

Чл.32. Местни организации и органи.
1. Общинските и районните (за градовете с

районно деление) са местните организации на пар-
тията.

2. Органи на местните организации са:
а) общински - Общинска конференция; Общин-

ски съвет, Изпълнително бюро на Общинския съвет;
Общинска контролна комисия;

б) районни (за градовете с районно деление)
- Районна конференция; Районен съвет, Изпълнително
бюро на Районния съвет; Районна контролна комисия;

в) градски (за градовете с районно деление)
- Градска конференция, Градски съвет, Изпълнително
бюро на Градския съвет; Градска контролна комисия;

г) областни съвети.

Чл.33. Общински организации на БСП.
1. Общинските организации са основни звена

на БСП и се формират от ОПО на територията на
общината. На територията на една община може да
се изгражда само една общинска организация.

2. Ръководни органи на общинската организа-
ция са:

а) Общинската конференция;

б) Общинският съвет;
в) Изпълнителното бюро на Общинския съвет.
3. Контролен орган на общинската организа-

ция е Общинската контролна комисия.
4. Общинска конференция.
4.1. Общинската конференция е орган с реша-

ващо значение за изработване и оценка на партий-
ната политика, организираността и взаимодействието
на партийните структури.

4.2. Общинската конференция е постоянно
действащ орган, който се избира за срок от четири
години и заседава не по-малко от веднъж в годината.

а) Общинската конференция се свиква:
- по решение на Общинския съвет;
- по инициатива на повече от половината от

основните партийни организации;
- по инициатива на една трета от членовете

на общинската организация;
- по решение на Националния съвет на пар-

тията;
б) при провеждане на отчетно-изборни кампа-

нии конференциите се свикват от Общинския съвет,
в съответствие с решението на Националния съвет на
партията;

в) за мястото, дневния ред и нормите на
представителство на Общинската конференция основ-
ните партийни организации се информират не по-
късно от тридесет дни преди провеждането ?.

г) за вземане на решения по неотложни въпро-
си и за предприемане на неотложни действия засе-
данието на конференцията може да бъде свикано от
ОбС/РС, ГС или НС и в по-кратък срок от срока,
посочен в буква “в”, но не по-късно от седем дни
преди датата на провеждането му. Делегатите се
уведомяват в същия срок за датата, мястото, часа и
дневния ред на заседанието лично, по телефон или
с текстово съобщение.

4.3. Общинската конференция се свиква при
спазване изискването за максимално широк избор на
делегати чрез определяне нормата за представител-
ство на основните партийни организации.

4.4. Делегати на Общинската конференция са:
а) избраните от ОПО в зависимост от нормата

на представителство. Делегати за Общинската конфе-
ренция избират само ОПО, формирани поне три
месеца преди свикването им. Новосформираните и
регистрирани след свикване на конференцията ОПО
избират представители, които имат съвещателен глас;

б) делегираните на функционален и територи-
ален принцип, които са: председателят на Общинския
съвет и председателят на Общинската контролна
комисия; народните представители и представителите
в ЕП - социалисти, членуващи в съответната общин-
ска организация; членовете на Националния съвет от
съответната общинска организация; кметът и зам.-
кметовете на общината - социалисти; общинските
съветници - социалисти; членовете на ръководствата
на Младежкото и Женското обединение и на Движе-
нието на ветераните на общинско ниво - до двама
представители от всяко.

4.5. Заседанията на Общинската конференция
включват:

а) годишен отчет и оценка за дейността и
основните насоки за работата на Общинския съвет,
на ръководството на групата съветници - социалисти
и на Общинската контролна комисия и приемане на
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решения по тях;
б) обсъждане на актуални политически въпро-

си и приемане на платформи, програми и други
документи;

в) избори на ръководни и контролни органи по
предложение на основните партийни организации и
делегатите на конференцията за: председател на
Общинския съвет; изборните членове на Общинския
съвет, но не по-малко от половината от общия брой;
председател на Общинската контролна комисия и
нейните членове; делегати за Конгреса на партията
според нормата на представителство, определена от
Националния съвет; кандидати за членове и делеги-
рани представители в Националния съвет и в ОПКК;

г) избор на кандидатите за общински съвет-
ници и кметове, ако не се провежда вътрешнопартиен
избор. Подрежда избраните кандидати в листа за
общински съветници, след като определи водача на
листата и местата за коалиционните партньори и
гражданската квота. Местата за коалиционните парт-
ньори се попълват по тяхно предложение. Местата за
гражданската квота се попълват по решение на
Общинския съвет. Подреждането на избраните кан-
дидати в листата може да бъде делегирано на Об-
щинския съвет след определяне на водача на листата,
местата за коалиционните партньори и гражданската
квота.

Издигане на кандидатите за кметове.
д) предлага кандидатури за народни предста-

вители, президент и вицепрезидент и членове на
Европейския парламент от Република България.

5. Общински съвет на БСП (ОбС на БСП).
5.1. ОбС осъществява политическата дейност

на общинската организация в периода между засе-
данията на конференцията.

5.2. Общинският съвет:
а) разработва, провежда и защитава партий-

ната политика за развитие на общината и страната;
б) осъществява ръководство и координация на

партийните организации при изпълнение на партий-
ните задачи;

в) представлява партийната организация във
взаимоотношенията й с органите на държавната власт
и на местното самоуправление, с ръководствата на
други партии, организации, движения и сдружения и
в случаите, предвидени в други закони;

г) предлага и организира вътрешнопартийни
референдуми по въпроси от местен характер и уча-
ства в организацията на вътрешнопартийни референ-
думи по въпроси от национален характер;

д) подготвя и организира предизборната кам-
пания на партията и нейното участие в изборите в
общината. ОбС определя задълженията и отговорно-
стите на ОПО в периода на предизборните кампании
и изборите;

е) осъществява коалиционно взаимодействие
и сътрудничество с политически партии и структури
на гражданското общество;

ж) взаимодейства с групата общински съвет-
ници и подпомага дейността на народните предста-
вители и представителите в ЕП от името на БСП;

з) оказва политическа и методическа помощ
на ОПО, на идейно-политическите и професионално-
творческите структури на общинско ниво. Грижи се
за повишаване на политическата и организационната
подготовка на партийния актив;

и) води на отчет социалистите и съратниците;
к) взема решения относно налагане норми на

партийно въздействие;
л) периодично оценява дейността на ОПЖ,

действащи на нейна територия, кадрите и актива,
водещи се на отчет в ОбС;

м) организира защита на социалистите при
дискриминиране по политически причини;

н) стопанисва предоставеното му общопартий-
но имущество.

5.3. Съставът на Общинския съвет се формира
от:

а) изборните членове: избраният председател
на ОбС и избраните членове от Общинската конфе-
ренция;

б) делегираните представители на функциона-
лен и териториален принцип, които са: ръководителят
на групата съветници - социалист; кметът - социалист;
зам.-кметът на общината, ако кметът е от друга
политическа сила; председателят на ОбС - социалист;
зам.-председателят на Общинския съвет, ако предсе-
дателят е от друга политическа сила; ръководителите
на Младежкото и Женското обединение и на Движе-
нието на ветераните на общинско ниво; делегираните
представители на Съвета на председателите на ОПО
в съответствие с териториалното разпределение по
преценка на ОбС.

5.4. В своята дейност ОбС се ръководи от
собствените си решения и решенията на национал-
ните органи на партията в рамките на техните пра-
вомощия по Устава и подлежи на контрол от тях.

а) ОбС се свиква в съответствие с плана му
за работа по решение на ИБ на ОбС или председа-
теля на ОбС, както и по искане на една трета от
членовете му;

б) ОбС заседава не по-малко от веднъж на два
месеца;

в) ОбС приема структура, щат и бюджет на
общинската организация на партията в съответствие
с правилниците, предвидени в Устава;

г) при необходимост изгражда на обществени
начала съвети, комисии, експертни и лекторски групи,
както и други помощни органи и звена, включително
органи за координация на група ОПО, като определя
функциите им.

5.5. ОбС избира от състава си:
а) Изпълнително бюро по предложение на

председателя на ОбС в състав: зам.-председатели -
“Партийна дейност” и “Местна политика”; секретари -
“Коалиционна политика” и “Медийна политика”; гово-
рител; секретар-касиер; членове, чийто брой се оп-
ределя от ОбС.

б) по преценка в състава на ИБ на ОбС могат
да бъдат избирани и повече зам.-председатели и
секретари. В общински организации със състав до 300
членове дейността, свързана с коалиционната и ме-
дийната политика, може да бъде изпълнявана от зам.-
председателите;

в) постоянни комисии с направления “Партий-
на дейност” и “Местна политика”.

6. Изпълнителното бюро на Общинския съвет
(ИБ на ОбС) осъществява оперативно-политическото
ръководство на общинската организация и заседава
не по-малко от веднъж на две седмици.

7. Съвет на председателите на ОПО.
7.1. Изгражда се като структура към общин-
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ските съвети.
7.2. Членове са председателите на ОПО от

общината;
7.3. Работи за взаимодействието между ОПО

при изпълнение на партийната политика.
7.4. По решение на Общинския съвет на

територията на една общинска организация в градо-
вете с районно деление и с по-голям брой основни
партийни организации може да бъде структуриран
повече от един Съвет на председателите на ОПО.

8. Общинска контролна комисия (ОбКК):
а) проверява спазването на Устава на парти-

ята и правилниците за неговото приложение;
б) проверява финансовата дейност на основ-

ните партийни организации и Общинския съвет,
свързана с тяхното функциониране и провеждане на
предизборни кампании;

в) проверява организационната и деловодната
отчетност, както и стопанисването на партийното
имущество;

г) търси отговорност за нарушенията на зако-
ните на страната, Програмата и Устава на партията
и нормите на обществен морал;

д) разглежда и решава жалби и възражения.
9. ОбКК избира от своя състав:
а) подкомисия “Уставни норми” със зам.-пред-

седател на ОбКК;
б) подкомисия “Финансов контрол” със зам.-

председател на ОбКК;
в) секретар;
г) по преценка в ОбКК могат да бъдат изби-

рани и повече зам.-председатели и секретари.

Чл.34. Идейно-политически и професионално-твор-
чески партийни структури.

1. За участие на социалисти и симпатизанти
във формирането и провеждането на партийната
политика могат да се създават идейно-политически и
професионално-творчески партийни структури - дис-
кусионни клубове, обединения и федерации.

2. Основната им цел е участие в изработва-
нето, прилагането и защитата на партийната политика
и нейните възможни алтернативи в различни сфери
на обществения и политическия живот.

3. Идейно-политическите и професионално-
творческите партийни структури могат да се обеди-
няват на местно и национално ниво на федеративен
принцип.

4. Структурите не могат да имат задължително
представителство в ръководните органи на партията,
освен ако техни представители не бъдат избрани или
делегирани според изискванията.

5. В дейността им могат да участват социали-
сти, съратници и симпатизанти по ред и начин,
определен в Правилника по чл. 30 от настоящия
Устав.

Чл.35. Общоселски и общоградски организации.
1. Основните партийни организации от селата

и градовете на територията на общините, които не са
общински центрове, когато са повече от една, могат
да изграждат общоселски или общоградски органи-
зации.

2. Решение за формирането им се взима от
съответния Общински съвет, който определя тяхната
структура на ръководство и делегира част от своите

права и отговорности.

Чл.36. В столицата и градовете с районно деление
се изграждат районни организации със статут на
общински организации. За тях се прилагат разпоред-
бите на чл.33, т. 1 до т. 8 включително, с изключение
на правомощията по чл.33, т. 4.5, буква “г” да под-
режда листата на общинските съветници и да опре-
деля кандидатурата за кмет на община.

Чл.37. Градски организации на БСП.
1. В столицата и в градовете с районно де-

ление се изграждат градски организации, обединява-
щи районните организации.

2. Ръководни органи на градската организация са:
а) Градската конференция;
б) Градският съвет;
в) Изпълнителното бюро на Градския съвет.
3. Контролен орган на градската организация

е Градската контролна комисия.
4. Градска конференция.
4.1.Градската конференция е орган с решава-

що значение за изработване и оценка на партийната
политика, организираността и взаимодействието на
партийните структури.

4.2. Градската конференция е постоянно дей-
стващ орган, който се избира за срок от четири
години и заседава не по-малко от веднъж в годината:

а) Градската конференция се свиква с реше-
ние на Градския или на Националния съвет по ини-
циатива на повече от половината от районните орга-
низации на партията или на една трета от техните
членове;

б) при провеждане на отчетно-изборна кампа-
ния Градската конференция се свиква с решение на
ГС, в съответствие с решението на Националния съвет
на партията;

в) за мястото, времето, дневния ред и нормите
на представителство на Градската конференция рай-
онните организации на партията се информират не по-
късно от тридесет дни преди провеждането й;

г) за вземане на решения по неотложни въпро-
си и за предприемане на неотложни действия засе-
данието на конференцията може да бъде свикано от
ГС или НС и в по-кратък срок от срока, посочен в
буква “в”, но не по-късно от седем дни преди датата
на провеждането му. Делегатите се уведомяват в
същия срок за датата, мястото, часа и дневния ред
на заседанието в същия срок лично, по телефон или
с текстово съобщение;

4.3. Градската конференция се свиква при
спазване на изискването за максимално широко пред-
ставителство на делегати от районните организации
на партията, които се избират според броя на чле-
новете им.

4.4. Делегати на Градската конференция са:
а) избраните от районните организации, в

зависимост от определената норма на представител-
ство;

б) делегираните на функционален и територи-
ален принцип, които са: председателят на Градския
съвет и председателят на Градската контролна коми-
сия; народните представители и представителите в ЕП
- социалисти, членуващи в съответната градска ор-
ганизация; членовете на Националния съвет от съот-
ветната градска организация; кметът и зам.-кметовете
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на общината - социалисти; общинските съветници -
социалисти; членовете на ръководствата на Младеж-
кото и Женското обединение и на Движението на
ветераните - до двама представители от всяко.

4.5. Заседанията на Градската конференция
включват:

а) годишен отчет и оценка за дейността и
основните насоки за работа на Градския съвет, на
ръководството на групата съветници - социалисти и
на Градската контролна комисия и приемане на
решения по тях;

б) обсъждане на актуални политически въпро-
си и приемане на платформи, програми и други
документи;

в) избори на ръководни и контролни органи по
предложение на районните организации и делегатите
на конференцията за: председател на Градския съвет;
изборните членове на Градския съвет, но не по-малко
от половината от общия брой; председател на Град-
ската контролна комисия и нейните членове; канди-
дати за членове в Националния съвет и Общопартий-
ната контролна комисия и кандидати за делегирани
представители, в съответствие с изискванията на
националните органи на партията;

г) избира кандидатите за общински съветници
и кмет на общината, ако не се провежда вътрешно-
партиен избор. Подрежда избраните кандидати за
общински съветници в листа за общински съветници,
след като определи водача на листата и местата на
коалиционните партньори и гражданската квота. Ме-
стата за коалиционните партньори се попълват по
тяхно предложение. Местата за гражданската квота
се попълват по решение на Градския съвет. Подреж-
дането на избраните кандидати в листа може да бъде
делегирано на Градския съвет след определяне на
водача на листата, местата на коалиционните парт-
ньори и гражданската квота.

Издига кандидата за кмет на общината.
д) Подрежда предложенията в листите за народни

представители за съответните изборни райони на
територията на общината, когато на територията й
има повече от един изборен район, както и когато тя
съвпада с територията на изборния район, без да
определя водача на листата и местата на коалици-
онните партньори и гражданската квота, които се
определят от Националния съвет и я изпраща на
Националния съвет за приемане на решение за окон-
чателното подреждане на листата и регистрацията й.

5. Градски съвет на БСП.
5.1. Градският съвет осъществява политичес-

ката дейност на градската партийна организация в
периода между заседанията на Градската конферен-
ция.

5.2 Градският съвет на БСП:
а) разработва, провежда и защитава партий-

ната политика за развитие на града и на страната;
б) осъществява ръководство и координация на

районните организации при изпълнение на общите
задачи;

в) представлява партийната организация във
взаимоотношенията ? с органите на държавната власт
и на местното самоуправление, с ръководствата на
други партии, организации, движения и сдружения и
в случаите, предвидени в други закони;

г) предлага и организира вътрешнопартийни
референдуми по въпроси от местен и партиен харак-

тер и участва в организацията на вътрешнопартийни
референдуми по въпроси от национален и общопар-
тиен характер;

д) подготвя и организира предизборната кам-
пания на партията и нейното участие в изборите;

е) осъществява коалиционно взаимодействие
и сътрудничество с политически партии и структури
на гражданското общество;

ж) взаимодейства с групата общински съвет-
ници и подпомага дейността на народните предста-
вители и представителите в ЕП от името на партията;

з) оказва политическа и методическа помощ
на районните организации. Грижи се за повишаване
на политическата и организационната подготовка на
партийния актив;

и) взема решения относно налагане норми на
партийно въздействие;

к) периодично оценява дейността на районни-
те организации, действащи на нейна територия, ка-
дрите и актива, водещи се на отчет в ГС на БСП;

л) организира защита на социалистите при
дискриминиране по политически причини;

м) стопанисва предоставеното му общопартий-
но имущество.

5.3. Съставът на Градския съвет се форми-
ра от:

а) изборните членове: избраният председател
на ГС и избраните членове от Градската конференция;

б) делегираните представители на функциона-
лен и териториален принцип, които са: ръководителят
на групата съветници - социалист; кметът на града -
социалист; зам.-кметът на общината, ако кметът е от
друга политическа сила; кметовете на райони; зам.-
кметовете на райони, ако кметовете са от друга
политическа сила; председателят на Общинския съвет
- социалист; зам.-председателят на Общинския съвет,
ако председателят е от друга политическа сила.

5.4. В своята дейност ГС се ръководи от
собствените си решения и решенията на органите на
национално ниво в рамките на техните правомощия
по Устава и подлежи на контрол от тях.

а) ГС се свиква в съответствие с плана за
работата му по решение на ИБ на ГС или от пред-
седателя на ГС, както и по искане на една трета от
членовете му;

б) ГС заседава не по-малко от веднъж на два
месеца;

в) ГС приема структура, щат и бюджет на
градската партийна организация в съответствие с
правилниците, предвидени в Устава;

г) при необходимост изгражда на обществени
начала съвети, комисии, експертни и лекторски групи,
както и други помощни органи и звена, включително
органи за координация на група райони, като опре-
деля функциите им.

5.5. Градският съвет на БСП избира от състава
си:

а) Изпълнително бюро по предложение на
председателя на ГС в състав: зам.-председатели -
“Партийна дейност” и “Местна политика”; секретари -
“Коалиционна политика” и “Медийна политика”; гово-
рител; секретар - касиер; членове, чийто брой се
определя от ГС;

б) по преценка в състава на ИБ на ГС могат
да бъдат избирани и повече зам.-председатели и
секретари;



12

1
15

ÓÑÒÀÂ ÍÀ ÁÑÏ

ÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÑÚÂÐÅÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀÒÅË

в) постоянни комисии с направления “Партий-
на дейност” и “Местна политика”.

6. Изпълнителното бюро на Градския съвет
(ИБ на ГС) осъществява оперативното политическо
ръководство на градската организация и заседава не
по-малко от веднъж на две седмици.

7. Градска контролна комисия (ГКК):
а) проверява спазването на Устава на парти-

ята и правилниците за неговото приложение;
б) проверява финансовата дейност на район-

ните организации на партията и Градския съвет,
свързана с тяхното функциониране и провежданите
предизборни кампании;

в) проверява организационната и деловодната
отчетност, както и стопанисването на партийното
имущество;

г) търси отговорност за нарушенията на зако-
ните на страната, Програмата и Устава на партията,
нормите на обществен морал;

д) разглежда и решава жалби и възражения.
8. ГКК избира от своя състав:
а) подкомисия “Уставни норми” със зам.-пред-

седател на ГКК;
б) подкомисия “Финансов контрол” със зам.-

председател на ГКК;
в) секретар;
г) по преценка в ГКК могат да бъдат избирани

и повече зам.-председатели и секретари.

Чл.38. Областен съвет на БСП (ОблС на БСП).
1. В областите се изграждат областни съвети,

които са координиращи органи и се съобразяват с
административно-териториалното деление на страна-
та.

2. Областният съвет на БСП (ОблС на БСП):
а) разработва, провежда и защитава партий-

ната политика за развитие на областта и страната;
б) координира и подпомага дейността на об-

щинските организации и техните органи за реализи-
ране на партийната политика на територията на
областта;

в) представлява партията във взаимоотноше-
нията й с органите на държавната власт на областно
равнище. В предвидените от закона случаи и в
изпълнение на представителни функции Областният
съвет се представлява от председателя или от негов
упълномощен заместник;

г) осъществява коалиционно взаимодействие и
сътрудничество с други политически партии и струк-
тури на гражданското общество на областно равнище
в съответствие с решенията на националните органи;

д) организира и координира предизборната
дейност в зависимост от характера на предизборната
кампания;

е) стопанисва предоставеното му партийно
имущество.

ж) обобщава и подрежда предложенията на
общинските конференции за кандидати за народни
представители от областта в листа за народни пред-
ставители от съответния многомандатен изборен
район, без да определя водача на листата и местата
на коалиционните партньори и гражданската квота,
които се определят от Националния съвет, и изпраща
предложението на Националния съвет за приемане на
решение за окончателното подреждане на листата и
регистрацията й.

3. Областният съвет заседава не по-малко от
веднъж на два месеца.

3.1. ОблС се свиква в съответствие с плана
за работата му от председателя, както и по искане
на една трета от членовете.

3.2. При необходимост избира помощни органи
по проблеми на партийната дейност.

4. Съставът на Областния съвет се формира от:
а) делегираните представители на общинските

организации и органи на партията: председателите на
общинските съвети на партията от областта; члено-
вете на Националния съвет от областта; народните
представители и представителите в ЕП от областта
- социалисти; министрите и зам.-министрите от об-
ластта - социалисти; ръководителят на групата съвет-
ници - социалист; кметът - социалист; зам.-кметът на
общината, ако кметът е от друга политическа сила;
председателят на Общинския съвет - социалист; зам.-
председателят на Общинския съвет, ако председате-
лят е от друга политическа сила; областните или зам.-
областните управители - социалисти, ако няма обла-
стен управител - социалист; ръководителите на Мла-
дежкото и Женското обединение и на Движението на
ветераните на областно ниво;

б) избраните от общинските съвети на парти-
ята в зависимост от нормата на представителство,
определена от правилник на Националния съвет.

5. Областният съвет избира от състава си:
а) председател;
б) Изпълнително бюро по предложение на

председателя на ОблС в състав: зам.-председатели -
“Партийна дейност” и “Местна политика”; секретари -
“Коалиционна политика” и “Медийна политика”; гово-
рител; секретар-касиер;

в) по преценка областните съвети могат да
избират и повече зам.-председатели и секретари.

Чл.39. Национални органи на партията са: Конгрес;
Национален съвет; Изпълнително бюро на Национал-
ния съвет.

1. Конгрес.
1.1. Конгресът е върховен орган на партията,

който се избира за срок от четири години.
1.2. Конгресът е постоянно действащ орган и

заседава поне веднъж в годината.
а) Конгресът се свиква: по решение на Наци-

оналния съвет; по инициатива на повече от полови-
ната от общинските и районните съвети или по
инициатива на една трета от членовете на партията;

б) заседанията на Конгреса са редовни, ако
в тях участват повече от половината от избраните
делегати до изчерпване на дневния ред;

в) решение за заседание на Конгреса взема
Националният съвет най-малко три месеца преди
него;

г) датата и проектът за дневен ред, както и
нормата на представителство, се обявяват най-малко
два месеца преди провеждането му. Обявяването се
извършва чрез централния печат и с писма до общин-
ските съвети;

д) материалите за Конгреса се предоставят от
Националния съвет на делегатите не по-късно от една
седмица преди заседанието.

е) обявяването на Конгреса и заседанията му
се извършва чрез централния печат и с писма до
общинските партийни съвети;
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ж) за вземане на решения по неотложни
въпроси и за предприемане на неотложни действия
заседанието на Конгреса може да бъде свикано от
Националния съвет и в по-кратък срок, но не по-късно
от четиринадесет дни преди датата на провеждането
му. Делегатите се уведомяват за датата, мястото,
часа и дневния ред на заседанието в същия срок
лично, по телефон или с текстово съобщение, или
чрез ОбС на БСП.

1.3. Конгресът се свиква при спазване изиск-
ването за максимално широко представителство на
делегатите от общинските конференции по норма на
представителство, определена от Националния съвет.
Кандидатите за делегати на конгреса се обсъждат и
издигат от основните партийни организации, от групи
или отделни социалисти, от общинските, районните и
градските съвети и се избират от общинските и
районните конференции.

1.4. Делегати на конгреса са:
а) избраните от общинските конференции и

представляващи всички общински организации на
партията, пропорционално на техните членове;

б) делегираните на функционален и територи-
ален принцип, които са: председателят на Национал-
ния съвет; председателят на Общопартийната кон-
тролна комисия; бившите председатели на Национал-
ния съвет; настоящите и бивши председатели на
Народно събрание и министър-председатели - соци-
алисти; народните представители и представителите
в ЕП - социалисти; членовете на ръководствата на
Младежкото и Женското обединение и на Движени-
ето на ветераните - до петима представители от всяко;
директорите на Националния политически институт и
на научните центрове на партията.

1.5. Заседанията на конгреса включват:
а) приемане, изменение и допълнение на Про-

грамата и Устава на партията, освен ако няма реше-
ние за общопартиен референдум;

б) годишни отчети и оценки за дейността на
Националния съвет, на Общопартийната контролна
комисия, на Парламентарната група и приемане на
решения по тях;

в) определяне насоките на предизборната и
парламентарната дейност на партията;

г) обсъждане на актуални политически въпро-
си и приемане на платформи, програми и други
документи;

д) формиране на партийни комисии по въпро-
си, свързани с партийната дейност и публичните
политики, които функционират по ред и начин, опре-
делени с решението за тяхното изграждане;

е) избори по предложения на общинските и
на районните конференции и на делегатите на кон-
греса за: председател на Националния съвет; избор-
ните членове на НС, но не по-малко от половината
от общия брой; председател и членове на Общопар-
тийната контролна комисия;

ж) решаване на въпросите за прекратяване
съществуването на партията, сливане и вливане в
други партии, за които е необходимо мнозинство от
2/3 от делегатите.

2. Национален съвет на БСП (НС на БСП).
2.1. Националният съвет осъществява полити-

ческата дейност на партията в периода между засе-
данията на конгреса:

а) организира изпълнението на конгресните

решения;
б) разработва, провежда и защитава партий-

ната политика за развитие на страната;
в) представлява партията във взаимоотноше-

нията й с органите на държавната власт и на местното
самоуправление, с ръководствата на други партии,
организации, движения и сдружения и в случаите,
предвидени в други закони;

г) осъществява ръководство и координация на
дейността на местните организации и органи на
партията при изпълнение на националните задачи;

д) предлага и организира вътрешнопартийни
референдуми по въпроси от национален характер;

е) оказва политическа и методическа помощ
на местните организации и периодично оценява дей-
ността им. Грижи се за повишаване на политическата
и организационната подготовка на партийния актив;

ж) осъществява коалиционно взаимодействие
и сътрудничество на партията с политически партии
и структури на гражданското общество на централно
и местно ниво и решава въпроса за предизборните
съюзи и правителствените коалиции на партията;

з) ръководи международната дейност на пар-
тията;

и) определя критериите и процедурите за
издигане на кандидатите за общински съветници и
кметове; за народни представители и представители
в ЕП; за президент и вицепрезидент;

к) приема решение за участие на партията в
съответния вид избори, които се произвеждат в стра-
ната и за регистрацията на партията за участие в
избори; регистрира листите на партията за различни-
те видове избори или делегира това правомощие на
други органи в партията;

л) утвърждава кандидатите на партията за
кметове на общини; определя водачите на листи и
местата на коалиционните партньори и гражданската
квота в листите за народни представители и приема
решение за окончателното подреждане на листите за
народни представители. Местата на коалиционните
партньори се попълват по тяхно предложение. Мес-
тата на гражданската квота се попълват по решение
на Националния съвет. Подрежда листите за прези-
дент и вицепрезидент и за членове на Европейския
парламент от Република България;

м) подготвя и организира предизборната кам-
пания на партията и нейното участие в изборите.
Изработва предизборните документи на партията.
Определя задълженията и отговорностите на местни-
те организации в периода на предизборните кампании
и изборите;

н) определя стратегия и тактика на парламен-
тарната дейност съвместно с Парламентарната група
на БСП;

о) народните представители социалисти могат
да участват в заседанията на Националния съвет със
съвещателен глас;

п) взема решения относно налагане норми на
партийно въздействие.

2.2. Съставът на Националния съвет се фор-
мира от:

а) изборните членове: избраният председател
на Националния съвет; избраните членове от Конгре-
са, но не по-малко от половината от общия брой;

б) делегираните представители на функциона-
лен и териториален принцип, които са: председателят
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на Парламентарната група; председателят и зам.-
председателите на Народното събрание - социалисти;
министрите - социалисти;ръководителите на Младеж-
кото и Женското обединение и на Движението на
ветераните; областната и младежката квота; директо-
рите на НПИ и на научните центрове.

2.3. В своята дейност НС се ръководи от
собствените си решения и решенията на Конгреса в
рамките на неговите правомощия по Устава и подле-
жи на контрол от тях.

а) НС се свиква в съответствие с плана за
работа му по решение на Изпълнителното бюро на
НС или по искане на една трета от членовете на НС;

б) НС заседава не по-малко от веднъж на два
месеца;

в) приема структурата, щата и бюджета на
Националния съвет в съответствие с правилниците,
предвидени в Устава;

г) изгражда на обществени начала при необ-
ходимост съвети, комисии, експертни и работни групи,
както и други помощни органи и звена, изслушва
ежегодно отчетите за дейността им и взема решения
по тях;

д) приема правилници за дейността и функци-
онирането на партията.

2.4. Националният съвет избира от състава си:
а) Изпълнително бюро по предложение на

председателя на НС в състав: зам.-председатели -
“Партийна дейност” и “Публични политики”; секретари
- “Коалиционна политика” и “Медийна политика”; го-
ворител; секретар-касиер; членове, чийто брой се
определя от НС;

б) по преценка на НС могат да бъдат избирани
и повече зам.-председатели и секретари;

в) постоянни комисии с направления “Партий-
на дейност” и “Публични политики”.

3. Председателят на Националния съвет:
а) осъществява политическите взаимоотноше-

ния на партията с държавните органи и структурите
на гражданското общество или възлага такива функ-
ции на зам.-председателите на Националния съвет
или на други членове на Изпълнителното бюро;

б) предлага за избор състава на Изпълнител-
ното бюро от НС;

в) ръководи, организира и координира дей-
ността на Изпълнителното бюро на НС.

г) представлява БСП. Той може да упълномо-
щава и други лица за извършване на определени
действия.

4. Изпълнително бюро на Националния съвет
(ИБ на НС).

4.1. ИБ на НС изпълнява решенията на НС и
осъществява оперативно-политическото ръководство
на партията:

а) решава текущи въпроси на партийния живот;
б) взема решения по имуществени, финансови

и стопански въпроси на партията, които не са от
изключителната компетентност на Конгреса или На-
ционалния съвет;

в) свиква НС на заседания и се отчита пред него.
4.2. ИБ заседава не по-малко от веднъж на две

седмици.

Чл.40. Национален контролен орган на партията е
Общопартийната контролна комисия.

1. Общопартийната контролна комисия се из-

бира от Конгреса. Председателят и членовете на
ОПКК се избират от предложените на общинските
конференции и от издигнати на Конгреса кандидати.

2. Общопартийната контролна комисия (ОПКК):
а) проверява спазването на Устава и правил-

ниците за неговото приложение от партийните чле-
нове, органи и организации, като търси отговорност
за нарушенията;

б) проверява финансовата дейност на органи-
зациите и органите на партията, свързана с тяхното
функциониране и провежданите предизборни кампа-
нии; упражнява вътрешнофинансов контрол върху
изпълнението на партийния бюджет и стопанските
дейности на партията;

в) разглежда и решава жалби и възражения,
вътрешнопартийни спорове, както и по въпроси на
партийната етика;

г) търси отговорност за нарушенията на зако-
ните на страната, Програмата и Устава на партията,
нормите на обществен морал;

д) проверява организационната и деловодната
отчетност на организациите и органите на партията,
както и стопанисването на партийното имущество;

е) проверява сигналите за нарушения при
приемане, отпадане и изключване от партията и
вземане на мерки за партийно въздействие; при
избора на партийните органи и при избора на кан-
дидатите за публични длъжности.

3. ОПКК избира от своя състав:
а) Оперативно бюро по предложение на пред-

седателя на ОПКК в състав: зам.-председатели -
“Уставни норми” и “Финансов контрол”; секретар;
членове, чийто брой се определя от ОПКК;

б) по преценка в ОПКК могат да бъдат изби-
рани и повече зам.-председатели и секретари;

в) подкомисии - “Уставни норми” и “Финансов
контрол”.

4. Оперативното бюро на Общопартийната
контролна комисия организира текущата работа на
Общопартийната контролна комисия; взаимодейства с
Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП;
методически подпомага дейността на местните кон-
тролни комисии; формира постоянни работни групи
или комисии.

Председателят на Общопартийната контролна ко-
мисия участва в работата на Изпълнителното бюро
на Националния съвет на БСП със съвещателен глас.

5. ОПКК предлага проект за щат и бюджет на
комисията, който е неразделна част от единния бю-
джет на БСП и се приема на съвместно заседание
на Националния съвет на БСП и ОПКК.

Чл.41. Парламентарна дейност на партията. Пар-
ламентарна група.

1. Партията провежда своята политика в На-
родното събрание и в правителството чрез избраните
свои членове в състава им и чрез други разрешени
от закона демократични форми и средства. Тя носи
политическа и морална отговорност за обществената
дейност и позиции на своите представители.

2. Народните представители, избрани от името
на БСП, се обединяват в Парламентарна група.

3. Народните представители осъществяват по-
литическата линия и предизборната платформа на
партията в парламента.

3.1. Законодателните и другите инициативи на
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народните представители се обсъждат в Парламен-
тарната група, която изработва и отстоява общо
становище.

3.2. Народните представители-социалисти ор-
ганизират по правило предварително обсъждане на
проекти за нормативни актове, както и на значими
инициативи и действия с избиратели и експерти.

3.3. Народните представители периодично ин-
формират за дейността си съответните партийни съвети
и организации. Всеки народен представител е длъжен
да даде отговор на социалистите, отправили питане
към него.

3.4. При реализиране на своите функции Пар-
ламентарната група получава необходимата й инфор-
мация и консултантска помощ от партийните съвети
и от научните и изследователските звена на партията.

4. По важни въпроси, по които предстои
обсъждане в Народното събрание и в правителството,
се изработва обща позиция на съвместни заседания
на Парламентарната група и Националния съвет.

4.1. Кворумът на съвместното заседание се
отчита отделно за двата органа. Решенията се вземат
съвместно с обикновено мнозинство от присъстващи-
те, като всеки участник в съвместното заседание има
по един глас.

4.2. С право на съвещателен глас в заседа-
нията на Парламентарната група могат да участват
и членовете на Националния съвет, които не са
народни представители. Право да участват в заседа-
нията на Парламентарната група на партията имат и
председателят, и зам.-председателите на Национал-
ния съвет, говорителите и членовете на Изпълнител-
ното бюро на НС, председателят и зам.-председате-
лите на Общопартийната контролна комисия, главни-
те редактори на централните партийни издания,
министрите социалисти.

5. Парламентарната група:
а) осъществява политиката на партията в

рамките на парламентарната дейност;
б) взема решения, съответстващи на Устава

и на политиката на партията, формирана на Конгреса;
в) осъществява своята дейност на основата на

правилник, приет в съответствие с Устава на БСП и
с правилниците за неговото прилагане;

г) избира от състава си председател и ръко-
водство по предложение на председателя на ПГ в
състав: зам.-председатели - “Законодателна дейност”
и “Парламентарен контрол”; говорител; секретар;

д) по преценка могат да се избират и повече
зам.-председатели и секретари.

6. Парламентарната група в ЕП се сформира
и функционира на основата на свой устройствен
правилник.

Чл.42. Дейност на партията в местното самоуправ-
ление. Група на общинските съветници.

1. Партията провежда своята политика в ме-
стните органи на самоуправление чрез своите члено-
ве избрани в състава им и чрез други разрешени от
закона демократични форми и средства. Тя носи
политическа и морална отговорност за обществената
дейност и позициите на своите представители в
местните органи на самоуправление.

2. Общинските съветници, избрани от името
на БСП, се обединяват в Група на общинските
съветници.

3. Общинските съветници осъществяват поли-
тиката на партията и предизборната платформа на
общинската организация в местните органи на само-
управление.

а) инициативите, свързани с нормативни акто-
ве, решения и други предложения на общинските
съветници се обсъждат от Групата общински съвет-
ници, която изработва и отстоява общо становище;

б) Групата общински съветници организира по
правило предварително обсъждане на проекти за
нормативни актове, както и на значими инициативи
и действия с избиратели и експерти;

в) общинските съветници, кметове и зам.-
кметове, издигнати от БСП, периодично информират
за дейността си съответните партийни съвети и ор-
ганизации и са задължени да дават отговор на
социалистите и симпатизантите, отправили питане
към тях;

г) при реализиране на своята дейност Групата
на общинските съветници получава необходимата
информация и консултантска помощ от общинските и
областните съвети и от научните и изследователските
звена на партията при необходимост.

4. По важни въпроси на местното самоуправ-
ление, по които предстои обсъждане в общинските
съвети и кметството, се изработва обща позиция на
съвместни заседания на Групата общински съветници
и Общинския съвет на БСП.

4.1. Кворумът на съвместното заседание се
отчита отделно за двата органа. Решенията се вземат
съвместно с обикновено мнозинство от присъстващи-
те. Всеки участник в съвместните заседания има
право на един глас.

4.2. С право на съвещателен глас в заседа-
нията на Групата общински съветници могат да уча-
стват председателят и членовете на Общинския съвет
на БСП, които не са общински съветници; председа-
телят и зам.-председателите на Общинската контрол-
на комисия, кметът и/или зам.-кметовете на община-
та, издигнати или подкрепени от БСП.

5. Групата на общинските съветници:
а) осъществява политиката на партията в

рамките на своята дейност в Общинския съвет;
б) взема решения, съответстващи на Устава

и на политиката на партията, формирана на Общин-
ската/Градската конференция;

в) осъществява своята дейност на основата на
правилник, приет в съответствие с Устава на БСП и
правилниците за неговото прилагане;

г) избира от състава си председател и ръко-
водство по предложение на председателя на групата
в състав: зам.-председатели - “Нормативна дейност”
и “Публичен контрол”; говорител; секретар;

д)по преценка могат да се избират и повече
зам.-председатели и секретари;

е) при ограничен брой на общинските съвет-
ници се избира само председател.

Чл.43. Финансови средства и имущество.
1. За своето функциониране и дейност БСП

осигурява финансови средства от членски внос и
източници, регламентирани от Закона за политичес-
ките партии. Националният съвет приема “Правилник
за финансовата и деловодната дейност в БСП”.

2. Финансирането и използването на финан-
совите ресурси се осъществява на базата на цялостна
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система, която отчита политическите приоритети и
възможностите на партията за тяхната реализация.

3. Членският внос се плаща задължително от
всички партийни членове.

3.1. Размерът, редът и начинът на неговото
събиране, отчитане и разпределението между партий-
ните организации и партийните съвети се определят
от НС.

3.2. Народните представители - социалисти и
социалисти на други длъжности, чийто списък се
утвърждава от НС, плащат членски внос в размер не
по-малко от 10% от месечното си възнаграждение.

3.3. Всеки социалист може да прави допълни-
телни доброволни вноски.

3.4. Членският внос се събира в основната
партийна организация.

4. Имуществото на БСП се състои от правото
на собственост и други вещни права върху движимо
и недвижимо имущество и други права, регламенти-
рани в закона.

4.1. НС предоставя на партийните съвети и
организации имущество за стопанисване.

4.2. Първостепенен разпоредител на бюджета
на НС и предоставените средства от държавния
бюджет на партията е председателят на НС. Той
предлага на НС да се преразпределят бюджетни
средства на местните партийни съвети, които са
второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

4.3. Разходването на средствата от държавния
бюджет и собствените приходи се отчитат по единна
бюджетна класификация, утвърдена от НС на БСП.

4.4. Ежегодно, в съответствие със Закона за
политическите партии, БСП съставя отчет за прихо-
дите и разходите си и го представя в Сметната
палата.

Чл.44. Кадри и сътрудници на партията.
1. Кадровото обезпечаване на дейността на

партията се извършва на основата на кадрова сис-
тема, която включва:

а) връзките, взаимоотношенията и структури-
те, които участват в цялостния процес по подбора,
развитието, подготовката и съхранението на партий-
ните кадри на всички равнища;

б) равния достъп на социалистите до възмож-
ностите за развитие и реализация в съответствие с
утвърдени нива и критерии;

в) необходимата специализирана политическа
подготовка и професионализъм;

г) условия за алтернативност при избор на
представители на партията за публични длъжности,
които се избират при национални или местни избори.

2. Националният съвет, областните, градските,
районните и общинските съвети създават кадрови
регистри.

2.1. Създаването на кадровите регистри се
извършва в съответствие с нормативната база за
защита на личните данни на гражданите.

2.2. Подборът на кадри се извършва в две
основни направления: кадри за партийни длъжности;
кадри за публични длъжности.

2.3. Източници за подбор са: членовете на
БСП; симпатизантите; професионално утвърдените и
партийно неангажирани граждани.

3. По решение на съответните партийни орга-
ни техните председатели, зам.-председатели и секре-

тари могат да изпълняват политическите си функции
на обществени начала или на щат.

3.1. Националният съвет подпомага щатното
обезпечаване на местните съвети.

3.2. Работата на изборните партийни органи се
подпомага от щатни политически и технически сътруд-
ници и експерти. Численият състав, организацията и
задачите им се определят от съответния изборен
орган. При привличането им се отчита становището
на основната партийна организация, където членуват.

3.3. Трудовоправните им отношения се уреждат
с правилник, утвърден от Националния съвет в съот-
ветствие с действащото трудово законодателство.

3.4. Политическите сътрудници са членове на
партията, работят под ръководството на изборния
орган и се отчитат пред него.

Чл.45. Младежко обединение.
1. Младежкото обединение е израз на необ-

ходимостта от общи действия на младите членове на
БСП с цел отстояване и разпространяване на соци-
алистическите идеи в България и се основава на
специфичните интереси на младите хора, членуващи
в БСП.

2. Младежкото обединение се формира в рам-
ките на партията като организационно обединение на
младежи - членове на БСП до 35 години, обединени
на основата на своите специфични интереси.

3. В своята дейност Младежкото обединение
се ръководи от принципите, залегнали в програмните
документи и Устава на БСП.

4. Младежкото обединение функционира спо-
ред приети от него правила, утвърдени от Национал-
ния съвет.

5. Младежкото обединение създава условия за
разгръщане на една по-цялостна политическа дейност
на младежите - социалисти както във вътрешен, така
и в международен план.

6. В своята дейност Младежкото обединение
може да взаимодейства и с други структури на
гражданското общество.

7. Членове на Младежкото обединение могат
да членуват и в други младежки структури на граж-
данското общество, които не са политически партии
и чиито цели не противоречат на същността, ценно-
стите, целите и политиката на БСП.

8. Представители на Младежкото обединение
се делегират в ръководните органи на партията на
всички нива според приетите норми.

Чл.46. Обединение на жените - социалистки.
1. Обединението на жените-социалистки е

израз на необходимостта от общи действия на жени-
членове на БСП, с цел отстояване, разпространение
и развитие на социалистическите идеи в България.

2. Обединението на жените - социалистки се
формира в рамките на партията като организационно
обединение на жени - членове на БСП, обединени на
основата на своите специфични интереси.

3. В своята дейност Обединението на жените
- социалистки се ръководи от принципите, залегнали
в програмните документи и Устава на БСП.

4. Обединението на жените - социалистки
функционира според приети от него Правила за ор-
ганизацията и дейността, утвърдени от Националния
съвет.
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5. Обединението на жените - социалистки
създава условия за разгръщане на една по-цялостна
политическа дейност на жени-социалистки както във
вътрешен, така и в международен план.

6. Обединението на жените - социалистки
може да взаимодейства и с други структури на
гражданското общество.

7. Членове на Обединението на жените -
социалистки могат да членуват и в други структури
на гражданското общество.

8. Представители на Обединението на жените
- социалистки се делегират в ръководните органи на
партията на всички нива според приетите норми.

Чл.47. Движение на ветераните.
1. Движението на ветераните - социалисти е

израз на необходимостта от общи действия на възра-
стни членове на левите сили за разпространяване и
отстояване на социалистическите идеи в България и
за подкрепа на обществените органи и организации
за социална защита на възрастните хора.

2. Движението е организационно обединение
на възрастни членове на БСП, свързани на основата
на своите специфични интереси и потребности.

3. В своята дейност движението се ръководи
от принципите, залегнали в програмните документи и
Устава на БСП.

4. Движението функционира според приети от
него правила, утвърдени от Националния съвет.

5. Движението създава условия за разгръщане
на една по-цялостна политическа дейност на ветера-
ните - социалисти както във вътрешен, така и в
международен план.

6. Движението може да взаимодейства в сво-
ята дейност и с други структури на гражданското
общество.

7. Членове на движението могат да членуват
и в други структури на гражданското общество.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.48. Водещ политически принцип относно уста-
новяване на отношения на БСП с други политически
партии и формации по конкретните социално-иконо-
мически и политически въпроси за постигане на общи
споразумения и съюзи за единодействие, както и за
съвместни граждански инициативи, е принципът за
равнопоставеност.

Чл.49. Решенията за партньорство, съвместно уча-
стие и коалиране с други политически партии и
организации, както и за характера на коалицията -
предизборна или следизборна, се вземат от Нацио-
налния съвет и от общинските съвети - при местни
избори.

1. Националният съвет взема решение за
партньорство, съвместно участие и коалиране в на-
ционални избори с други политически сили.

2. Общинските и градските съвети на БСП
могат да поддържат официални политически контакти
с всички законно регистрирани политически партии,
действащи на територията на съответната община.

а) те могат да участват и образуват съюзи и
коалиции по места, да изработват своя местна поли-
тика за съюзяване в местните избори;

б) местните политически формули на съюзя-
ване се съобразяват и съответстват на общопартий-
ните решения за политическо партньорство.

3. Взаимоотношенията между БСП и коалици-
онните й партньори се уреждат с политически спо-
разумения. В тях се предвиждат създаването на общи
парламентарни съюзи, на групи съветници, както и
принципите на взаимодействие.

4. На общинско, областно, районно, градско и
национално ниво в ръководните органи се избира
секретар “Коалиционна политика”, който отговаря за
изработване и провеждане на утвърдената от съот-
ветните ръководни органи политика.

5. Парламентарната група на БСП и групите
на общинските съветници социалисти, в съответствие
с политиката на партията, осъществяват сътрудниче-
ство с групи на други политически партии за реша-
ване на конкретни задачи и проблеми.

Чл.50. Синдикални и браншови организации.
1. БСП осъществява равноправно сътрудниче-

ство със синдикатите, професионалните и професио-
нално-творческите организации при зачитане на тях-
ната независимост и на синдикалния плурализъм.

2. БСП чрез своите организации и органи на
местно и национално ниво провежда активен диалог
със синдикалните и браншови организации, като от-
стоява политиката на партията в различни области.

3. Всеки член на БСП е свободен да членува
в синдикат по лично предпочитание. Социалистите,
които членуват в синдикати, се включват активно в
синдикални инициативи и действия в защита на за-
конни и справедливи социални и икономически инте-
реси на хората на труда.

Чл.51. Граждански организации.
1. Взаимодействието с гражданските органи-

зации е един от приоритетите на партийната дейност.
2. Членовете на партията могат да създават,

да се включват и активно да участват в граждански
организации, чиито цели не са в противоречие с
Програмата и Устава на партията и имат социална и
хуманна насоченост.

3. БСП взаимодейства с гражданските обще-
ствените организации, съюзи и движения, като под-
крепя действия и инициативи, които са насочени към
постигане на хуманни, демократични и родолюбиви
цели, а така също действия в защита на професио-
нални и съсловни социално справедливи интереси на
гражданите, членуващи в тях.

4. Националният съвет, областните и общин-
ските съвети вземат решение за включване на пред-
ставители на гражданските организации в работата на
органите на партията на различни нива с право на
съвещателен глас в зависимост от обсъжданите про-
блеми.

VI. ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
НА ПАРТИЯТА ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ

Чл.52. Партията провежда своята политика в На-
родното събрание, в правителството, в общинските
съвети и кметствата чрез избраните в състава им свои
членове и чрез други разрешени от закона демокра-
тични форми и средства. Тя носи политическа и
морална отговорност за обществената дейност и
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позиции на своите представители.

Чл.53. Кандидати за публични длъжности.
1. Кандидати за президент и вицепрезидент;

председател или зам.-председател на Народното
събрание; министър-председател; народни представи-
тели и представители в Европейския парламент;
министри; кметове, зам.-кметове, общински съветници
и други държавни длъжности от името на БСП могат
да бъдат български граждани, за които са налице
изискванията на Конституцията и законите на стра-
ната и които притежават високи нравствени и профе-
сионални качества.

2. Кандидатите от името на БСП подписват
декларация, че отговарят на изискванията на Консти-
туцията, законите на страната, Устава на БСП и че
ще бъдат лоялни към политиката на партията.

3. Членове на БСП, повторно приети в парти-
ята след прекратяване на членството им по чл.27,
т. 4 и т. 5, не могат да бъдат кандидати за публични
длъжности от името на БСП в период от два мандата
на съответната длъжност след възстановяване на
членството им в партията.

Чл.54. Кандидатите на БСП за президент и вице-
президент, за народни представители, за представи-
тели в ЕП и за кметове и общински съветници се
избират чрез демократични процедури, които включ-
ват:

1. Оценка за дейността на номинираните.
2. Избори, които се извършват при две възмож-

ности:
а) преки вътрешнопартийни избори с участи-

ето на всички членове на съответните организации и
регистрираните съратници на партията;

б) избори от общинските конференции в съот-
ветния многомандатен или едномандатен избирателен
район.

3. Решението за вида на изборите - преки
вътрешнопартийни или от общинските партийни кон-
ференции, се взема от НС.

4. Подреждането на избраните кандидати в
листи за съответните органи на власт се извършва
с решение:

а) за общински съветници и кметове - от
общинските конференции, съответно градските конфе-
ренции. Кандидатите за кметове на общини се
утвърждават от Националния съвет;

б) за народни представители - с предложение
на областните съвети. За изборни райони, територи-
ята на които съвпада с територията на една община
или част от нея - от съответните градски конференции
в тези градове. Окончателното подреждане на лис-
тите се приема с решение на Националния съвет,
което се прилага към предложението за регистрация
на листата;

в) за президент и вицепрезидент на Републи-
ката и за членове на Европейския парламент от
Република България - от Националния съвет.

5. След избора на кандидатите, които следва
да бъдат подредени в листа на общински съветници
и определяне на водача на листата и местата на
коалиционните партньори и гражданската квота, об-
щинските, съответно градските конференции могат да
делегират правото на окончателно подреждане на
листата на общинските, съответно градските съвети

с изрично решение на конференцията.
6. Националният съвет приема решение за

кандидатските листи за президент и вицепрезидент,
за народни представители и членове на Европейския
парламент от Република България в диалог с общин-
ските, районните, градските и областните съвети,
Парламентарната група, Младежкото обединение,
Обединението на жените - социалистки и Движението
на ветераните в БСП и съгласно осъществяваното
предизборно сътрудничество. Националният съвет е
компетентният орган, съгласно Изборния кодекс, който
окончателно подрежда и издига кандидатските листи.
Водачите на кандидатските листи и местата на коа-
лиционните партньори и гражданската квота се оп-
ределят предварително от Националния съвет на
БСП.

7. В случай че не се провеждат преки вътреш-
нопартийни избори за кандидати, съгласно т.2, oбла-
стните съвети и градските конференции в градовете
по чл. 37 от Устава обобщават и подреждат предло-
женията за кандидати за народни представители за
съответния изборен район и предлагат на Национал-
ния съвет на БСП кандидатски листи за вземане на
решение за окончателната им подредба, като се
ръководят от предварителните решения на Национал-
ния съвет за модел и състав на Парламентарната
група.

Чл.55. Националният съвет избира Комисия по
изборния процес, чиято основна задача са организа-
цията и контролът на преките вътрешнопартийни
избори.

1. Комисията по изборния процес се състои от
11 членове, от които не повече от трима са от
Изпълнителното бюро на Националния съвет. Остана-
лите членове могат да бъдат от Националния съвет
или от ръководствата на областните и общинските
съвети.

2. Председателят на Комисията не трябва да
заема управленски пост в партията - член на Изпълни-
телното бюро или на неговото ръководство.

3. Комисията докладва за оценките и резул-
татите от вътрешнопартийния избор на Националния
съвет.

4. Областните и общинските съвети осигуряват
вътрешнопартийната кампания за представяне на
кандидатите.

5. Всички процедурни въпроси по подготовката
и провеждането на вътрешнопартийни избори се
уреждат с правилник на Националния съвет, предло-
жен от Комисията по изборния процес.

6.При въпроси от коалиционен характер реше-
нията за издигането и подкрепата на кандидатите,
наложени от стратегия за предизборно сътрудниче-
ство, се вземат от Националния съвет или от съот-
ветните областни и общински съвети.

Чл.56. Предложения за кандидатите се правят:
1. За президент и вицепрезидент - от общин-

ските, районните и градските съвети; Националния
съвет и Парламентарната група; от националните
структури на младежкото и женското обединение и
на движението на ветераните и от граждански орга-
низации, свързани с БСП.

2. За народни представители и представители
в ЕП - от членове на партията; ОПО; общинските,
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районните и градските съвети; Националния съвет и
Парламентарната група; Младежкото обединение, Обе-
динението на жените - социалистки и Движението на
ветераните; съратници, симпатизанти и граждански
организации, свързани с БСП.

Не се допуска номинирането на един кандидат в
повече от един избирателен район, освен с решение
на Националния съвет.

3. За местни органи на властта - от членове
на партията; ОПО; общински и областни съвети;
Младежкото обединение, Обединението на жените -
социалистки и Движението на ветераните; съратници,
симпатизанти и граждански организации, свързани с
БСП.

Чл.57. Оценяването на кандидатите се извършва:
1. За президент и вицепрезидент - от Наци-

оналния съвет, съгласувано с Парламентарната група
и областните съвети.

2. За представители в ЕП - от Националния
съвет, съгласувано с областните съвети и Групата на
социалистите в ЕП.

3. За народни представители - от Националния
съвет, след съгласуване с Парламентарната група и
съответните областни съвети на избирателния район.

4. За общински съветници и общински кметове
- от съответния Общински съвет.

5. За кметове на населени места - от Общин-
ския съвет, съгласувано с ОПО на населеното място
и Групата съветници - социалисти.

Чл.58. Преценката за нови кандидати се извършва:
1. За президент и вицепрезидент - от Наци-

оналния съвет, съгласувано с Парламентарната група
и областните съвети.

2. За представители в ЕП - от Националния
съвет, съгласувано със съответните партийни органи
в избирателния район, в който членуват.

3. За народни представители - от Националния
и Областния съвет, след съгласуване със съответния
Общински съвет в организацията, в която членуват.

4. За общински съветници и общински кметове -
от Общинския съвет, съгласувано с ОПО; от Общин-
ския съвет, съгласувано с Националния съвет - за
кметовете на общини.

5. За кметове на населени места - от Общин-
ския съвет, съгласувано с ОПО на населеното място.

VII. ЕТИЧЕН КОДЕКС

Чл.59. Националният съвет по предложение на
ОПКК на съвместно заседание приемат Етичен ко-
декс за членовете, съратниците и симпатизантите на
партията.

1. Етичният кодекс отразява:
а) изискванията за деклариране на имущест-

вото на кандидатите на партията за публични длъжно-
сти, както и за членовете на Националния съвет;

б) несъвместимости с партийната дейност и
възможен конфликт на интереси, свързан с партий-
ната дейност.

2. Членовете, съратниците и симпатизантите
на БСП са задължени да прилагат в обществената
си дейност и поведението си принципите, заложени
в Етичния кодекс, и ценностите на партията и да
съдействат за засилване на доверието в нея.

VIII. ПОЛИТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Чл.60. Политическото образование създава усло-
вия за овладяване на основите на политическото
знание на всички равнища в партията. Допринася за
формиране на професионални политици и екипи и
създава политически умения сред новото поколение
членове и симпатизанти на партията.

Чл.61. Организация на политическото образование
и научни центрове в партията.

1. Комисия за политическо образование:
а) формира единна система за организация,

координация и взаимодействие при политическото
образование в партията;

б) избира се от Националния съвет;
в) на всички нива в партията се избират

отговорници за политическото образование с правото
да организират самостоятелни структури и инициативи.

2. Национален политически институт (НПИ):
а) обединява научния потенциал на партията,

отчитайки както натрупания опит и традиции, така и
съвременните политически условия;

б) разработва политически и стратегически
анализи и проучвания, формира политически и научни
предложения и публични политики за нуждите на
партията;

в) обезпечава научно дейността на партията
по подготовката и развитието на кадрите на всички
нива. Изпълнява функциите по планирането, коорди-
нацията и реализирането на образователните и ква-
лификационните дейности, насочени към членовете,
съратниците и симпатизантите на партията;

г) развива политическа дейност за разширя-
ване на знанията и опита на кадрите и организациите
на партията, както и неправителствените организации
и движения на национално и международно ниво, с
които партията е свързана;

д) създава филиали в страната, при достатъчно
научно и кадрово обезпечаване, с решение на ИБ на
НС по предложение на ръководството на НПИ;

е) директор на НПИ е председателят на Ко-
мисията за политическо образование, който се избира
от Националния съвет. Ръководството се формира на
екипен принцип по предложение на председателя,
съгласувано с ИБ на Националния съвет. По право в
ръководството влизат директорите на ЦИПИ и ЦСИ.

3. Научни центрове и политически изследва-
ния.

3.1. Център за исторически и политологически
изследвания (ЦИПИ) и Център за стратегически из-
следвания (ЦСИ).

а) ЦИПИ и ЦСИ извършват исторически, по-
литически, социологически и други изследвания,
развиват проектна дейност в сътрудничество със
сродни структури в страната и в чужбина, осъщест-
вяват експертна и консултантска дейност в съответ-
ствие с нуждите на партията и участват активно в
развитието на политическото образование;

б) ЦИПИ отговаря за поддръжката и стопани-
сването на музеите и за изграждането на архив и
библиотека към Националния съвет.

3.2. С решение на НС по предложение на ИБ
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могат да се изграждат и други научни центрове, които
се ангажират с политически изследвания и съдейст-
ват при изработване на политически позиции, про-
грамни и други документи на партията.

4. Националният съвет на партията утвържда-
ва статута, функциите и задачите на научните звена
на партията, като се съобразява с политическия
календар.

5. НПИ и научните центрове внасят годишния
си план в ИБ на НС, а годишния отчет - в Нацио-
налния съвет.

IХ. МЕДИЙНА ПОЛИТИКА

Чл.62. Медийната политика е важен фактор за
позициите и влиянието на партията в обществото. За
изработването и провеждането на медийната полити-
ка на партията:

1. Отговорност носят ръководните органи на
местно и национално ниво, в чийто състав има избран
секретар “Медийна политика”.

2. Изграждат се специализирани звена за
медийна политика, които:

а) координират дейността по провеждането на
медийната политика в съответствие с целите и зада-
чите, които произтичат от провежданата партийна
политика;

б) осъществяват професионалната подготовка
на кадрите за работа с медиите;

в) обезпечават представянето на позиции и
дейци на партията в средствата за масова информа-
ция;

г) създават се към общинските центрове на
областните градове, градските съвети и към Нацио-
налния съвет на БСП;

д) ръководят се от съответните секретари
“Медийна политика”.

Чл.63. Печатни и електронни издания на партията са:
1. Вестник “Дума” - национален всекидневник;
2. Списание “Ново време” - теоретично изда-

ние на партията за социални идеи, политика и кул-
тура;

3. “Съвременен показател” - информационен
бюлетин на Националния съвет.

4. Печатни и електронни издания на:
а) Младежкото обединение, Обединението на

жените-социалистки и Движението на ветераните;
б) научните звена на партията;
в) местните организации, които имат необхо-

димия потенциал.
5. www.bsp.bg - интернет-сайта на БСП за

вътрешнопартийна информация и за разширяване
възможностите за комуникация на членовете и сим-
патизантите на партията.

Чл.64. Главните редактори на съответните печатни
издания се определят:

1. За вестник “Дума” и сп. “Ново време” - от
Националния съвет, съгласувано с издателя.

2. За информационния бюлетин “Съвременен
показател” и интернет-сайта на БСП - от Националния
съвет;

3. За информационните бюлетини и издания на
Младежкото обединение, на Обединението на жените
- социалистки и на Движението на ветераните - от
съответните ръководства;

4. За местните издания - от общинските,
областните и градските съвети. При необходимост те
съгласуват със съответния издател.

Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Избраните партийни органи - общински, район-
ни, градски съвети, формирани преди приемането на
този Устав, запазват състава и структурата си до
следващия цикъл отчети и избори, който ще се
проведе след решение на Националния съвет. Цикълът
отчети и избори се счита за приключен с формира-
нето на новите областни съвети.

Изключение от тази разпоредба се прилага в
случаите при взето решение за провеждане на отчети
и избори в общински, районни и градски организации,
в съответствие с чл.33, т.4.

§ 2. Централно ръководство на БСП по смисъла на
Изборния кодекс е Националният съвет на БСП.
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Този Правилник се приема на основание на
чл.30 от Устава на Българската социалистическа
партия и определя реда за издаване на членски
карти и реда за регистрацията на основните пар-
тийни организации (ОПО), федерациите и клубове-
те, механизма за създаването и закриването им и
за движението на партийните членове.

Основни структури на вътрешнопартийната
организация в БСП, съгласно чл.29 от Устава на
БСП, са:

- основните партийни организации по тематичен
принцип (сформирани от членове на БСП, обеди-
нили се по професионален или друг обществен
интерес) или териториални (обединяващи социали-
стите, живеещи и/или работещи на определена
територия и клубове за електронно участие;

- местни организации и органи;
- националните органи на партията.
Идейно-политически и професионално-творче-

ски партийни структури, съгласно чл. 34 от
Устава на БСП, са:

- федерациите;
- дискусионните клубове;
- обединения.

I. ЧЛЕНСКА КАРТА

Чл.1.(1) Членската карта е документ, удостове-
ряващ правото на партийния член да участва в
партийната дейност, да избира и да бъде избиран
в ръководните партийни органи, да номинира или
да бъде номиниран от името на партията за заема-
не на държавни и общински длъжности.

(2) Членската карта се издава от името на
Националния съвет на БСП въз основа на данните,
вписани в електронния регистър, по реда и усло-
вията на настоящия правилник.

Чл.2.(1) Информацията за партийния член, която
се отпечатва на членската карта, включва:

1. Името, презимето и фамилията;
2. Снимката;
3. Публичния номер на картата, образуван

от кодовете на областта, общината и района,
където е постоянният адрес на партийния член по
документа за неговата самоличност на български
гражданин, и където по принцип гласува при общи
и местни избори, както и уникалния номер на
партийния член в общия състав на партията;

4. Годината на приемане в партията;
5. Данните от личния кадрови формуляр,

кодирани на микропроцесорния чип на картата.

ПРАВИЛНИК
ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА В БЪЛГАРСКАТА

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
ДЕЙНОСТТА НА ИДЕЙНО(ПОЛИТИЧЕСКИТЕ

И ПРОФЕСИОНАЛНО(ТВОРЧЕСКИТЕ
ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ

(2) Образецът на членската карта се
утвърждава от Националния съвет на БСП.

(3) Методът на кодиране на областите, об-
щините и районите се определя от националния
електронен оператор.

Чл.3.(1) Членската карта се издава срещу
попълнен и вписан в електронния регистър личен
кадрови формуляр на новоприетия партиен член и
решение на ОПО.

(2) Електронният оператор извършва впис-
ването по предходната алинея като заявка за
издаване на членската карта до националния еле-
ктронен оператор.

(3) Националният електронен оператор е
длъжен да издаде членската карта в двуседмичен
срок от датата на вписване на заявката в елек-
тронния регистър и да я изпрати по установения
организационен ред за връчване на новоприетия
партиен член.

Чл.4. До издаването на електронна членска
карта на всички членове на БСП остава валидна
досегашната членска карта.

II. РЕГИСТРАЦИЯ И ДВИЖЕНИЕ
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСП

Чл.5. В Българската социалистическа партия се
прилага единен ред на регистрация за членство
чрез регистър на членовете на БСП. (Приложе-
ние 1 и чрез електронен регистър, Глава VII)

Чл.6. Организацията и контролът по воденето на
регистъра на членовете на БСП се извършва от
общинските (районни) партийни съвети.

Чл.7. Регистрацията на членовете на БСП е в
съответствие с членството им в ОПО и партийния
член има право на регистрация само в една пар-
тийна организация.

Чл.8. Движението на всеки член на БСП от една
ОПО в друга се регистрира чрез отчетна карта.
(Приложение 2)

Чл. 9. Регистрацията и отчетът на движението
на партийните членове се извършва от председа-
телите на ОПО, когато е в рамките на общинската
(районната) партийна организация. Когато движе-
нието е извън общинската (районната) партийна
организация, регистрацията се извършва от пред-
седателите на общинските (районните) съвети на
БСП.

Чл.10. До пълното вписване на всички члено-
ве на БСП в електронен регистър се прилага
редът в настоящата глава за регистрацията и
движението им.

* Приложенията виж на стр. 59-77
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III. РАЗКРИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ОПО
ПО ТЕМАТИЧЕН ПРИНЦИП, ТЕРИТОРИАЛНИ
И КЛУБОВЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО УЧАСТИЕ.

Чл.11. Основна партийна организация (ОПО)
се образува по инициатива на най-малко петима
социалисти или с по-малко членове с решение на
съответния партиен съвет (чл.31 от Устава на
БСП).

Чл.12. При наличието на инициатива за разкри-
ване на нова ОПО в общинските и районните
съвети се обсъжда направеното писмено предло-
жение от председателя на организацията - с при-
ложен учредителен протокол, списък на ръковод-
ството и членовете и в срок от 14 дни се регис-
трира новосъздадената организация.

Чл.13. Общинските и районните съвети на БСП
вземат решение за преструктурирането на съще-
ствуващи основни партийни организации. С реше-
нието си те определят принципа, реда и начина на
тяхното преструктуриране – по местоживеене, по
професионален или друг обществен интерес.

Решението за преструктуриране се взема след
предварително обсъждане с ръководствата на ОПО.

Чл.14. Основните партийни организации, създа-
дени след обявяване на отчетно-изборната кампа-
ния в партията или на кампания за издигане на
кандидатури за органи на централната или мест-
ната власт, се регистрират от партийния съвет
след приключване на съответната кампания.

Чл.15. Регистрирането на основните партийни
организации се извършва в общинския (районния)
съвет на БСП, а организациите в чужбина – в НС
на БСП (чл.31 от Устава на БСП).

Чл.16. Общинските (районните) съвети на БСП
създават организация за воденето на регистъра на
основните партийни организации, клубовете и фе-
дерациите.

Чл.17. Регистрацията на партийните организа-
ции се извършва чрез вписването им в единния
регистър след представяне на учредителен прото-
кол, списък на ръководството и на членовете на
организацията от председателя на ОПО.

IV. РАЗКРИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ
И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ ПАРТИЙНИ
СТРУКТУРИ – ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ,
ФЕДЕРАЦИИ, ОБЕДИНЕНИЯ
(ЧЛ.15, ЧЛ.34 И ЧЛ. 35 ОТ УСТАВА НА БСП).

Чл.18. Към местните съвети (общински, районни,
общоселски, общоградски и градски – в столицата
и градовете с районно деление) на БСП с решение
на партийните съвети или по инициатива на соци-
алисти от различни партийни организации и про-
фесионални общности се създават дискусионни
клубове (чл.34, ал.1 от Устава на БСП).

Чл.19. Клубът по чл.34 от Устава на БСП се
регистрира в Общинския (Районния, Градския)
съвет на БСП, по чието решение е създаден. За
регистрацията се предоставят: решение за учредя-
ване, списък на членовете, списък на ръководст-
вото, избрано от членовете на клуба.

Чл.20. За координиране на дейността си диску-
сионните клубове и други идейно-политически и

професионално-творчески партийни структури от
една или няколко местни партийни организации
могат да се обединят във федерация – на местно
и национално равнище (чл.34 от Устава на БСП).

В дейността на федерациите могат да участват
и съратници и симпатизанти на БСП.

Чл.21. Федерациите се създават по решение на
учредително събрание, формирано от представите-
ли на отделните идейно-политически и професио-
нално-творчески партийни структури.

Чл.22. Федерация, обединяваща дискусионни
клубове и др., регистрирани в един и същи Общин-
ски (Районен) съвет, се регистрира в него и за това
се уведомява Областният съвет на БСП.

Федерация, обединяваща такива структури, ре-
гистрирани в различни районни съвети на БСП, се
регистрират в Градския съвет на БСП, за което се
уведомяват съответните районни съвети.

Федерация, обединяваща тези структури, реги-
стрирани в различни общински (районни) съвети на
БСП на територията на една област, се регистрира
в Областния съвет на БСП, за което се уведомяват
съответните общински, районни и градски партий-
ни съвети.

Федерация, обединяваща тези структури, реги-
стрирани в общински (районни) съвети на БСП от
различни области, се регистрира в НС на БСП, за
което се уведомяват съответните областни, град-
ски, общински и районни партийни съвети.

Чл.23. Идейно-политическа или професионално-
творческа партийна структура, членуваща във фе-
дерация, регистрирана в партиен съвет, различен
от този, в който тя самата е регистрирана, уведо-
мява писмено за това обстоятелство партийния си
съвет.

Чл.24. Регистрацията на федерацията се
извършва въз основа на писмено заявление до
партийния съвет. Към него се прилагат:

- решение (препис) на учредителното събра-
ние на федерацията;

- решение за формиране на органите на
федерацията;

- решение (преписи) на структурите за уча-
стие във формира-нето на федерацията и опреде-
ляне на нейни представители за участие в учре-
дителното събрание;

- списък на структурите, участващи във
федерацията, с посочване на партийния съвет, в
който са регистрирани;

- правила за дейността на федерацията.
Чл.25. Партийният съвет разглежда заявлението

и приложените документи, констатира създаването
на федерацията и я регистрира.

Чл.26. Индивидуални членове на федерацията
се приемат въз основа на писмена молба до
нейното ръководство и по реда, определен в пра-
вилата за дейността й.

Чл.27. Приемане на нови такива структури във
федерацията става въз основа на писмено заявле-
ние до ръководството й по реда, определен в
правилата за дейността й.

Чл.28. Излизане на клуб или друга структура от
състава на федерацията се извършва въз основа
на писмено заявление до нейното ръководство с
приложено към нея решение на събранието на
ОПО, ОбПС.
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Чл.29. За всички настъпили промени в състава,
в ръководството и в правилата за дейност на
федерацията, както и за прекратяване на дейност-
та й се уведомява партийният съвет, в който тя е
регистрирана.

Чл.30.(1). Обединения в БСП (Младежкото обе-
динение, Обединението на жените - социалистки
и Движението на ветераните), съгласно чл. 45, 46
и 47 от Устава на БСП се регистрират в НС на
БСП въз основа на писмено заявление, към което
се прилагат:

- учредителен протокол;
- списък на избраното ръководство;
- списък на учредителите;
- правила за дейност.

(2). Областните и общинските (районни) струк-
тури на обединенията в БСП се регистрират в
съответните партийни съвети при условията на
ал. (1).

V. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА
ОБЕДИНЕНИЯТА И ФЕДЕРАЦИИТЕ В БСП

Чл.31. Обединенията и федерациите се ръково-
дят в дейността си от принципите, залегнали в
Програмата и Устава на БСП.

Чл.32. Обединенията и федерациите:
- разпространяват, отстояват и развиват

социалистическите идеи сред различни професио-
нални и социални групи, включват в дейността си
съратници и симпатизанти;

- осигуряват общност на интересите на
хората от различни обществени прослойки в съот-
ветните области и сфери на партийната дейност;

- осъществяват реализация на партийната
политика в различни професионални групи, подпо-
магат партийните организации в предизборни и
други политически кампании;

- подпомагат с експерти партийните органи
при изработването на управленски проекти и про-
грами, експертни анализи и становища, отнасящи
се до дейността на партията в различните области
на обществения живот;

- поддържат тесни експертни връзки с ко-
мисиите и съветите на НС на БСП, областните и
общинските (районните, градските) съвети на БСП,
при разработването на конкретни проблеми от
партийната дейност;

- изготвят анализи, прогнози и експертни
становища по текущата политика на партията и
предоставят идеи за решаване на значими акту-
ални обществени проблеми;

- подпомагат експертно парламентарната
дейност на партията и работата на нейните пред-
ставители в органите на местната власт и местното
самоуправление.

Чл.33. Обединенията и федерациите приемат
правила за организация на дейността си.

Чл.34. Обединенията и федерациите избират
ръководство за координация на дейността си по
реда на приетите от тях правила.

Чл.35. Обединенията и федерациите се отчитат
за дейността си пред партийните съвети, където са
регистрирани.

VI. ЗАКРИВАНЕ (СНЕМАНЕ ОТ РЕГИСТРА-
ЦИЯ) НА ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУ-
БОВЕ, ОБЕДИНЕНИЯ И ФЕДЕРАЦИИ

Чл.36. Закриване (снемане от регистрация) на
основна партийна организация се извършва:

- при намаляване на членския й състав под
необходимия брой;

- при решение на събранието на ОПО за
самозакриване във връзка с невъзможност да про-
вежда партийна дейност;

- при решение на събранието на ОПО за
преминаване на отчет в друга общинска (районна)
организация на БСП;

- при решение на партийния съвет за пре-
структуриране на основните партийни организации
на територията;

Чл.37. Снемането от регистрация на ОПО се
извършва в Общинския (Районния) съвет на БСП
въз основа на мотивирано предложение от съот-
ветната ОПО или в изпълнение на решение на
партийния съвет за преструктуриране на основните
партийни организации на неговата територия.

Чл.38. Решението на Общинския (Районния)
съвет на БСП за преструктуриране се обсъжда
предварително с ръководството на ОПО. В реше-
нието за преструктуриране на ОПО, както и при
закриване на ОПО, задължително се посочва в кои
други основни партийни организации се пренасоч-
ват социалистите, отчитайки техните интересите.

Чл.39. Клубовете по чл.34 от Устава на БСП се
снемат от регистрация с решение на партийния
съвет, който ги е създал.

Чл.40. Снемането от регистрация на федераци-
ите се извършва от партийния съвет, където са
регистрирани въз основа на писмено заявление на
ръководството на федерацията, като се прилагат:
решение на Общото събрание за прекратяване по
реда на правилата на дейността й или след пред-
ставяне на решения на всички членуващи във
федерацията клубове или други техни структури
(индивидуални членове).

Чл.41. Снемането от отчет на обединенията в
БСП се извършва от партийния съвет, където са
регистрирани, въз основа на писмено заявление на
ръководствата им, като се прилагат съответните
документи според правилата за дейността им.

VII. ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР

Чл.42.(1) Електронният регистър е постоянно
действаща информационна система от данни за
състава и движението на членовете и организаци-
онните структури в Българската социалистическа
партия.

(2) Електронният регистър се изгражда и
поддържа посредством техниките и технологиите,
приложими за глобалната мрежа Интернет, от
оператори на електронния регистър, наричани по-
нататък “електронни оператори”.

Чл.43. В електронния регистър подлежат на
вписване:

1. Личните и биографичните данни за пар-
тийните членове;

2. Данните за профила на основните партий-
ни организации;
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3. Заявките за издаване на партийните
членски карти;

4. Заявките за вписване на новоучредени
основни партийни организации;

5. Данните за движението на партийните
членове и за преструктурирането на основните
партийни организации;

6. Данните за отпаднали партийни членове
и за закрити основни партийни организации;

7. Данните за валидността на членските
карти и за прекратените членски карти.

Чл.44.(1) Електронните оператори са:
1. Национален - опериращ с данните за

цялата страна и чужбина;
2. Териториален - опериращ с данните за

съответния местен партиен съвет - Областен, Об-
щински, Градски или Районен;

3. Клубен - опериращ с данните за клуба
за електронно участие.

(2) Лицата, изпълняващи задълженията на
национален електронен оператор, се утвърждават
от Изпълнителното бюро на НС на БСП, а оста-
налите електронни оператори - от националния
електронен оператор по предложение на изпълни-
телните бюра на съответните местни партийни
органи.

Чл.45.(1) Електронните оператори се подбират
измежду партийни членове, които притежават про-
фесионални умения при боравенето с компютърна
техника и съвременни информационни технологии.

(2) Националният съвет на БСП организира
обучението и методическото подпомагане на еле-
ктронните оператори.

(3) Националният електронен оператор из-
дава инструкция за работата на териториалните и
клубните електронни оператори.

Чл.46.(1) Електронните оператори носят предви-
дената в закона отговорност за съхраняването и
опазването на личните данни на членовете на
партията.

(2) С оглед на ограничаване на възможност-
та за евентуални злоупотреби с личните данни на
партийните членове, след въвеждането на данните
в електронния регистър електронните оператори са
длъжни да предадат всички първични носители
(формуляри и фотоматериали) в деловодството на
съответния партиен съвет, където материалите се
съхраняват в съответствие с разпоредбите на Пра-
вилника за финансовата и деловодната дейност в
БСП.

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
В ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР

Чл.47.(1) Регистрацията на партийните членове
се извършва чрез вписване на данните от техните
лични кадрови формуляри в електронния регистър
от съответния електронен оператор.

(2) Личният кадрови формуляр (Приложение
4) се попълва саморъчно от партийния член, като
верността на данните в него се удостоверява с
подписите на партийния член и на председателя
на основната партийна организация.

(3) Снимките на партийните членове се
цифровизират и обработват от електронните опе-
ратори по указание на националния електронен

оператор.
Чл.48. Електронният оператор, обработил дан-

ните от личния кадрови формуляр и извършил
вписването в електронния регистър, удостоверява
с подписа си датата и съответствието на вписаните
данни с данните от личния кадрови формуляр.

Чл.49.(1) Данните от личните кадрови формуля-
ри на партийните членове подлежат на задължи-
телна ежегодна актуализация. Актуализацията е
условие за продължаване на валидността на член-
ската карта.

(2) Актуализацията на личния кадрови фор-
муляр се извършва от електронния оператор, който
регистрира и обработва данните на основната пар-
тийна организация, в която се числи партийният
член.

(3) В срока на актуализацията по ал. 1
партийният член е длъжен да изчисти задължени-
ята си, ако има такива, по плащането на членския
внос.

Чл.50.(1) Попълването на нов личен кадрови
формуляр е задължително при:

1. Приемане в партията;
2. Промяна на данните от документа за

самоличност;
3. Преиздаване на членската карта;
4. Подновяване на валидността на членска-

та карта.
(2) Във всички останали случаи, извън из-

броените в предходната алинея, попълването на
личен кадрови формуляр не е задължително и
актуализацията на данните може да се извършва
или чрез пряк контакт с електронния оператор, или
чрез представяне на удостоверение за платения
членски внос, ако няма други промени, които да
налагат актуализация по общия ред чрез попълва-
не на личен кадрови формуляр.

(3) При извършване на актуализация чрез
вписване в електронния регистър въз основа на
попълнен нов личен кадрови формуляр предишният
формуляр се унищожава от комисия, определена
от съответния партиен съвет.

Чл.51.(1) В случаите на отпадане на партийния
член (напускане, изключване, смърт) съответният
електронен оператор вписва обстоятелството като
актуализация на данните от личния кадрови фор-
муляр с писменото удостоверение от председателя
на основната партийна организация и на предсе-
дателя на съответния местен партиен съвет. В този
случай данните от личния кадрови формуляр
продължават да се съхраняват в електронния
регистър като архив.

(2) В случаите на преместване на партийния
член от една в друга основна партийна организа-
ция обстоятелството се вписва като актуализация
на личния кадрови формуляр от електронния опе-
ратор на новата основна партийна организация
срещу удостоверение за платения членски внос,
заверено с подписите на председателя на основ-
ната партийна организация и на местния партиен
съвет, от които партийният член се е отписал.

Чл.52.(1) В случаите, когато постоянният адрес
на партийния член е в едно населено място, но
регистрацията му е в основна партийна организа-
ция в състава на местен партиен съвет в друго
населено място, данните за него се обработват от
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електронния оператор, отговарящ за основната
партийна организация, към която се числи даде-
ният партиен член.

(2) В случаите по предходната алинея еле-
ктронният оператор на местния партиен съвет, в
чийто обхват е постоянният адрес на партийния
член, има право на достъп до данните от неговия
личен кадрови формуляр, но само за сведение, без
възможност да оперира с тях и да извършва
актуализация или каквито и да е други промени в
тях.

(3) В случаите, когато двама и повече
различни електронни оператори извършват вписва-
не в електронния регистър на данни за един и
същи партиен член, регистърът автоматично бло-
кира регистрацията на дадения партиен член и
изпраща съобщение до съответните електронни
оператори за изясняване на обстоятелствата.

(4) Ако няма умисъл в действията на пар-
тийния член, последиците от прекъсването на ре-
гистрацията му, ако има такива, се отстраняват по
решение на по-горестоящия партиен орган. При
доказана вина на партийния член съответният
партиен орган му налага наказание в съответствие
с Устава на БСП.

Чл.53. Въз основа на данните в регистъра те-
риториалните електронни оператори изготвят еже-
годен анализ на организационния състав и движе-
нието на кадрите в партията, който след обсъжда-
не в съответните партийни органи, се представя в
Националния съвет на БСП.

Чл.54. Партийните членове и основните партий-
ни организации имат право на инициатива за ак-
туализация на данните от техните формуляри извън
задължителната годишна актуализация. В този слу-
чай съответният електронен оператор няма право
да откаже актуализация на данни от личен кадрови
формуляр и е длъжен да впише в регистъра удо-
стоверените промени.

IХ. РЕГИСТРАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПАР-
ТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕЛЕКТРОННИЯ
РЕГИСТЪР

Чл.55. (1) Регистрацията на основните партийни
организации се извършва от съответния електро-
нен оператор, както следва:

- на териториалните основни партийни ор-
ганизации - в съответния Общински или Районен
партиен съвет;

- на тематичните основни партийни органи-
зации и на клубовете за електронно участие - в
местен партиен съвет по избор и решение на
самата основна партийна организация;

- на задграничните основни партийни орга-
низации - в Националния съвет на БСП.

(2) Териториалният електронен оператор ре-
гистрира основната партийна организация въз ос-
нова на данните от учредителния протокол,
потвърден с подписа на председателя на съответ-
ния партиен съвет (Приложение 5).

(3) При регистрацията основната партийна
организация получава уникален номер, образуван
от кодовете на държавата, областта, общината и
района, както и от поредния номер на организа-
цията в списъка от основните партийни организа-

ции в състава на съответния местен партиен съвет.
Чл.56.(1) Когато броят на партийните членове

спадне под необходимия брой, регистрацията на
основната партийна организация временно се пре-
кратява, като данните за нея продължават да се
съхраняват в електронния регистър до 3 (три ме-
сеца).

(2) Регистрацията на основната партийна
организация по предходната алинея се подновява
преди изтичане на указания срок, ако и когато
партиен член или група партийни членове, регис-
трирани в други основни партийни организации,
прехвърлят регистрацията си към временно пре-
кратената основна партийна организация.

(3) Ако срокът по ал.1 е изтекъл и регис-
трацията на временно прекратената основна пар-
тийна организация не е подновена, регистрацията
се прекратява окончателно. В този случай съответ-
ният местен партиен съвет взема решение за
прехвърляне на регистрацията на партийните чле-
нове, останали без основна партийна организация,
към една или повече други основни партийни
организации към същия местен партиен съвет.

Чл.57. (1) Когато са настъпили обстоятелства,
поради които се налага сливане, разделяне или
закриване на основни партийни организации, съот-
ветният местен партиен съвет взема решение за
сливането, разделянето или закриването на орга-
низацията, след като всички членове на слетите,
разделените или закритите организации са преза-
писани в Единния регистър в други основни пар-
тийни организации към същия местен партиен
съвет.

(2) В случаите на предходната алинея се
изпълнява процедурата по чл. 51, ал. 1, като
номерата на членските карти на партийните чле-
нове се запазват.

Чл.58. (1) Всички основни партийни организа-
ции, подотчетни на един и същи общински или
районен партиен съвет имат поредни номера, които
се вписват автоматично при регистрацията им. В
случаите, когато дадена основна партийна органи-
зация избира име и/или графичен знак (емблема),
името и/или знакът също се вписват в регистъра.

(2) При сливане, разделяне или закриване на
основни партийни организации, подотчетни на един
и същ местен партиен съвет, регистрацията на
останалите основни партийни организации не се
променя. Освободените номера се предоставят чрез
вписване в регистъра на новоучредени основни
партийни организации.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

1. Регистрацията на основните партийни органи-
зации, клубове, федерации, движения и обедине-
ния в БСП установява тяхната легитимност във
вътрешнопартийния живот и отношенията в БСП.

2. В Българската социалистическа партия се
запазват действащите в момента: регистър за
членовете на БСП (Приложение 1); единен ре-
гистър на партийните организации, клубове и
федерации (Приложение 3); отчетна карта за
движението на членовете на БСП от една ОПО
в друга (Приложение 2).
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3. Партийните организации, клубове, федерации,
движения и обединения се считат за нелегитимни,
съгласно Устава на БСП, и не се ползват от
правата за участие във вътрешнопартийния живот,
докато не получат регистрация, съгласно Устава на
БСП и този правилник.

4. В БСП се изготвя годишен статистически
отчет за структурата и състава на партията.

4.1. Годишните статистически отчети за
структурата и състава на партията се приемат на
заседания на ОбПС(РС) и ГС на БСП и с приложен
протокол и анализ се предават в НС на БСП.

5. Относно въвеждането на електронен регистър:
5.1. Изпълнителното бюро на НС на БСП в

срок до 31 март 2010 г. да упълномощи лицата,
които ще изпълняват задълженията на национален
електронен оператор по смисъла на този правил-
ник. В същия срок изпълнителните бюра на общин-
ските и районните партийни съвети да упълномо-
щят лицата, които ще изпълняват задълженията на
териториални електронни оператори на национал-
ния електронен оператор, и да представят списъ-
ците в Националния съвет на БСП.

5.2. От 1 май 2010 г. да започне регистра-
цията на членовете и основните партийни органи-
зации по реда на този правилник и да се пристъпи
към издаване на новите членски карти на новопри-
етите партийни членове. Едновременно с това да
започне подмяната на досегашните членски карти

с членски карти по реда на този правилник на
целия състав на партията. Подмяната на членските
карти да става организирано по основни партийни
организации - организация по организация, а не в
индивидуален порядък за отделни партийни члено-
ве. Членската карта на партиен член, който не е
новоприет, да се подменя едновременно с членски-
те карти на всички членове на основната партийна
организация, към която се числи.

5.3. С подмяната на членските карти да се
извърши преномериране на всички основни партий-
ни организации, като се спазва задължителната
поредност на основните партийни организации за
всеки Общински (Районен) партиен съвет. Членски-
те карти на утвърдените електронни оператори да
бъдат подменени с предимство, извън общия ред.

5.4. Разходите по обучението и техническо-
то осигуряване с картови четящо-записващи уст-
ройства на териториалните електронни оператори
да са за сметка на НС на БСП. Разходите на
клубовете за електронно участие и на клубните
администратори да са за тяхна сметка.

6. С вписването на членовете на БСП и ОПО
в електронния регистър се преустановява воденето
на досегашния регистър в тази му част.

(Приет с решение на НС на БСП
от 27 март 2010 г.)
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ПРАВИЛНИК
ЗА ФИНАНСОВАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник е приет в съответствие с
чл. 43 от Устава на БСП и урежда организацията на
работа по финансовата и деловодната дейност в БСП.

Чл. 2. БСП е юридическо лице, което се представ-
лява от председателя на НС на БСП, съгласно чл. 3
от Устава на БСП. Той може да упълномощава други
лица за извършване на определени действия.

Чл. 3. За целите на този Правилник в съответствие
с действащото законодателство и чл. 29 (33) от
Устава на БСП общинските партийни съвети и обла-
стните партийни съвети се считат за поделения на
партията. Те не са юридически лица.

Чл. 4. Поделенията по чл. 3:
а) имат свое седалище и адрес, които съвпа-

дат с центровете на административно-териториалното
делене на страната;

б) извършват политическа дейност в района,
която е част от дейността на юридическото лице;

в) представляват се от председателя на об-
щинския и областния партиен съвет;

г) приемат структура, щат и бюджет;
д) водят самостоятелно счетоводство и съста-

вят отделен годишен финансов отчет;
е) откриват и закриват при необходимост

разплащателни сметки в банки;
ж) превеждат своевременно дължимите данъ-

ци и осигурителни вноски по фондовете на ДОО и
подават информация за заетите лица в териториал-
ните поделения на Националната агенция за приходи;

з) регистрират се по регистър БУЛСТАТ;
и) сключват от свое име, за своя сметка и на

своя отговорност договори с други физически и юри-
дически лица след консултация с юрист и носят
отговорност за изпълнение на задълженията си;

й) водят от свое име и за своя сметка съдебни
и арбитражни дела;

к) имат собствен  печат;
л) задължително отчисляват и превеждат в

указаните срокове определените им финансови сред-
ства за издръжка на централата.

II. ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА В БСП

Чл. 5.(1) Източниците на средства на БСП се
формират от собствени приходи и държавна субсидия,
и съответстват на действащото законодателство в
страната.

(2) Поделенията на БСП не могат да получа-
ват парични средства и имущество от физически и
юридически лица, поставящи ги в положение на
зависимост от тях.

Чл. 6. Собствените приходи на БСП са приходите от:
1. Членски внос.
2. Собствени недвижими имоти.
3. 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.

4. Дарения и завещания от физически лица до
размери, определени в действащото законодателство.

5. Лихви по парични депозити в банки и други,
съгласно Закона за политическите партии.

Чл. 7. (1)Членският внос се плаща от всички
партийни членове в основната партийна организация
или по изключение в общинския партиен съвет.

(2) Размерът, редът и начинът на неговото
събиране, отчитане и разпределение се определят от
НС на БСП.

Чл. 8. По решение на НС на БСП и на народните
представители социалисти последните могат да вна-
сят в Националния, областните и в общинските съвети
на БСП необходимите средства за осигуряване на
дейността им.

Чл. 9.(1) За специални и непериодични меропри-
ятия - изборни кампании и други, се приемат и отчитат
от съответните партийни органи отделни план-сметки,
които са неразделна част от годишния финансов отчет
на партията.

(2) Изпълнителното бюро на НС и/или Наци-
оналният предизборен център на БСП приемат ука-
зания за набирането и изразходването на средства
за изборните кампании.

(3) Националният съвет и общинските съвети
на БСП създават и водят публичен регистър чрез
интернет страницата на партията съгласно Закона за
политическите партии, в който се вписват:

а) дарителите - физическите лица, видът, раз-
мерът, стойността и целта на направеното дарение
или завещание;

б) разпоредителните сделки с движимо или
недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 5000
лв.;

в) годишните финансови отчети и отчетите за
предизборните кампании и друга публична информа-
ция, съгласно изискванията на закона.

4. Организирането, функционирането на дей-
ността на публичния регистър, поддържането, съхра-
нението и архивирането на данните се осъществява
от системен администратор, определен от Изпълни-
телното бюро на НС и от общинските съвети на БСП.
съгласно Правилника за електронното членство.

Чл. 10.(1) Собствените приходи и държавната
субсидия се изразходват за подготовка и участие в
избори, за осигуряване работата на партийните струк-* Приложенията виж на стр. 59-77
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тури, за организационни разходи по провеждане на
мероприятия и за други присъщи за дейността на
партията разходи, при спазване на единната бюджет-
на класификация на приходите и разходите, утвърдена
от НС на БСП. (Приложение № 1).

(2) Първостепенен разпоредител на държавна-
та субсидия е председателят на НС на БСП. Той
ежегодно предлага на НС на БСП да се преразпре-
делят бюджетни средства в изпълнение на чл. 43, ал.
2 и 4 от Устава.

(3) Председателят на НС и председателите на
общинските и областните съвети или упълномощени
от тях лица отговарят за приходите, разходите и
счетоводната дейност в БСП съгласно изискванията
на Закона за политическите партии.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВО-
СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ
И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 11.(1) БСП организира текущата си финансово-
счетоводна дейност и съставя годишен финансов
отчет (ГФО) в съответствие с изискванията на Закона
за счетоводството, приложимите счетоводни стандар-
ти, утвърдена счетоводна политика и индивидуален
сметкоплан.

(2) Отчетният период е календарната година.

Чл. 12.(1) Финансово-счетоводната отчетност е
следствие от специфичната дейност на партията като
юридическо лице с нестопанска цел и териториалното
разположение на поделенията на партията - общин-
ски и областни съвети.

(2) Счетоводната отчетност в БСП се органи-
зира в централното управление - Национален съвет,
общинските и областните съвети на БСП.

(3) За обща координация и съгласуваност, по
предло-жение на председателя на областния съвет на
БСП се определя лице, което съставя ГФО на областта.

(4) Съставителят на ГФО на областта може да
бъде физическо лице или специализирано счетоводно
предприятие. Когато съставителят на ГФО е физиче-
ско лице, то трябва да бъде в трудово правоотноше-
ние с БСП.

(5) Лицето по чл. 12, т.4 трябва да отговаря
на посочените в Закона за счетоводството изисква-
ния за образование, квалификация и професионален
стаж.

Чл. 13.(1) При прекратяване на договорните отно-
шения с лицето по чл. 12 счетоводната документация
се предава на неговия приемник.

(2) Предаването и приемането по ал. 1 се
извършва с акт в присъствието на комисия, съгласно
изискванията на Закона за счетоводството.

Чл.14. Годишният финансов отчет на областта
включва всички отчетни данни за активи и пасиви,
приходи и разходи на общинските партийни съвети в
областта и план-сметка на областния партиен съвет.

Чл. 15. Основните партийни организации водят
касова книга с необходимите оправдателни докумен-
ти, инвентарна книга и се отчитат на партийно събра-
ние.

Чл. 16.(1) Общинските партийни съвети водят
самостоятелно счетоводство и съставят отчет за
приходите и разходите.

(2) Областните партийни съвети обобщават
отчетите на Общинските съвети и своите план-сметки,
и съставят ГФО на областта. ГФО се подписва от
председателя на Областния съвет и съставителя и се
подпечатва.

(3) Националният съвет на БСП съставя сбо-
рен годишен финансов отчет на БСП, който включва
ГФО на Националния съвет и ГФО на областните
съвети.

Чл.17. Ежегодно, в съответствие със Закона за
политическите партии, Председателят на НС на БСП
представя в Сметната палата годишния финансов
отчет на партията за предходната година.

Чл. 18.(1) Лицата, които са съставили и подписали
счетовод-ните документи и ГФО, носят отговорност за
достоверността и законосъобразността на информаци-
ята в тях.

(2) Движението на счетоводните документи от
момента на тяхното съставяне или получаване в
общинските и областните партийни съвети до момента
на унищожаването им се осъществява в съответствие
със Закона за счетоводството.

Чл. 19. Председателите на общинските (районните)
и областните съвети отговарят за своевременното
съставяне и представяне на годишния финансов отчет
на областта в НС на БСП, в определените срокове
по чл. 20.

IV. БЮДЖЕТ И ЩАТ НА БСП

Чл. 20. (1) Бюджетът на БСП включва бюджета на
Националния съвет, на ОПКК и на общинските пар-
тийни съвети.

(2) Ежегодно, до 30 януари, общинските пар-
тийни съвети приемат бюджет и щат за текущата
финансова година и го представят в Областния съвет
на БСП.

(3) Ежегодно, до 20 февруари, областните
съвети на БСП съставят обобщен бюджет и щат на
областта и до 28 февруари представят Годишен
финансов отчет (ГФО) в Националния съвет на БСП.

(4) Ежегодно, до 31 март, съвместно заседа-
ние на НС на БСП и ОПКК приема структура, щат
и бюджет на Националния съвет на БСП и Годишния
финансов отчет на партията за предходната година.

Чл. 21. Едновременно с приемането на бюджета и
щата за текущата финансова година общинските
съвети на БСП приемат и отчет за изпълнението на
бюджета и щата за изтеклата финансова година.

Чл. 22. (1) Контролът по изпълнението на предход-
ните членове се осъществява от изборните контролни
партийни органи.

(2) Текущ и последващ контрол по изпълне-
нието на бюджетите на НС и ОбС на БСП се
осъществява от Общопартийната и съответните мест-
ни контролни комисии на БСП.

Чл. 23. (1) Право да осъществява цялостен вътреш-
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нопартиен финансов контрол в БСП има Общопартий-
ната контролна комисия.

(2) По предложение на местните партийни
контролни комисии, а също и въз основа на собствена
информация, ОПКК на БСП изисква отстраняване на
допуснати нарушения.

Чл. 24. Цялостен контрол по финансовите приходи
и разходи се осъществява от Сметната палата.

V. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Чл. 25. (1) Вътрешните правила за работната
заплата уреждат организацията на работната заплата
на работещите по трудово правоотношение в БСП в
съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за струк-
турата и организацията на работната заплата, както
и всички нормативни актове, уреждащи въпроси,
свързани с работната заплата и нейната организация.

(2) Правилата се допълват, изменят и
утвърждават на съвместно заседание на НС на БСП
и Общопартийната контролна комисия на БСП в
съответствие с приетата нормативна уредба.

Чл. 26. С настоящите правила се определят:
1. Условията, редът и начините за формиране

на средствата за работна заплата;
2. Разпределение и изменение на средствата

за работна заплата;
3. Редът и начинът за изменение на допълни-

телните трудови възнаграждения.
4. Минималните стойности или диапазони на

основните месечни заплати по длъжностни нива;

Чл.27. Основната цел на тези правила е чрез
законосъобразна и справедлива организация на ра-
ботната заплата да се мотивират служителите в БСП
за ефективно изпълнение на служебните им задълже-
ния.

Чл. 28. БСП като юридическо лице с нестопанска
цел на бюджетна издръжка прилага нормативната
база за работна заплата в бюджетните организации
и дейности.

Чл. 29. В БСП се прилагат длъжностите, предви-
дени в Единния класификатор на професиите и длъжно-
стите в Република България.

Чл. 30. Организацията на работната заплата в БСП
се изгражда на основата на Единна щатна таблица
(EЩТ), която се утвърждава от НС на БСП и се
актуализира при необходимост и в зависимост от
финансовото състояние на партията.

Чл. 31. Годишният размер на средствата за работ-
на заплата в Националния съвет и в общинските
съвети на БСП се формира с натрупване от началото
на годината и е в зависимост от приходите и утвърде-
ните бюджети.

Чл. 32. Средствата за работна заплата се използ-
ват за определяне и изплащане на:

1. Основни месечни заплати по трудов дого-
вор;

2. Допълнителни и други трудови възнаграж-
дения;

3. Допълнителни възнаграждения за по-висока
квалификация;

4. Допълнителни възнаграждения за постигна-
ти резултати от труда - текущо, за година или за друг
период;

Чл. 33. (1) Определянето на разчетите за средст-
вата за работна заплата на структурните звена в
Националния съвет и в общинските съвети се извършва
въз основа на:

1. Утвърдена численост и структура на персо-
нала;

2. Размера на основните месечни заплати по
длъжности;

3. Размерите на допълнителни възнагражде-
ния с постоянен характер – за придобит трудов стаж
и професионален опит;

4. Постигнатите резултати за подобряване
дейността на партията.

(2) В рамките на средствата по ал.1 Предсе-
дателят на БСП може да определя и да прави
промени в разчетите за средствата за работна запла-
та на отделните структурни звена в НС и в ОбС на
БСП.

(3) Упълномощените длъжностни лица в БСП
изготвят поименно щатно разписание на длъжностите
и работните заплати.

Чл. 34. Конкретните размери на основните месечни
работни заплати на щатните сътрудници, допълнител-
ните трудови възнаграждения и обезщетения по
Кодекса на труда в БСП се определят в индивиду-
алните трудови договори и в съответствие с Правил-
ника за трудовите правоотношения в БСП.

(1) За НС на БСП - след оценка за работата
и по предложение на ръководителя на структурното
звено, а за ръководителя - по предложения на на-
блюдаващия заместник-председател (или член на
Изпълнително бюро) на НС на БСП.

(2) За местните органи на БСП - по предло-
жение на председателя или на наблюдаващия член
на Изпълнителното бюро на партийния орган.

(3) За ОПКК на БСП - след оценка и по
предложение на председателя на ОПКК.

Чл. 35. Размерът на основната месечна работна
заплата на ръководителите, когато изпълняват функ-
циите си на щат, се определят:

(1) За председателя, зам.-председателите и
секретарите на БСП - с решение на Националния
съвет или на Изпълнителното бюро на НС.

(2) За председателя на ОПКК на БСП - с
решение на Бюрото на ОПКК.

(3) За председатели на местни партийни съве-
ти - с решение на съответния орган или на неговото
изпълнително бюро.

Чл. 36. Индивидуалният размер на основната ме-
сечна работна заплата на работещите по трудово
правоотношение в БСП при пълно работно време не
може да бъде по-нисък от нормативно определения
минимален осигурителен доход по основни икономи-
чески дейности и квалификационни групи професии за
политическите партии.
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Чл. 37. (1) Измененията на основните месечни
работни заплати на служителите се извършват при:

1. Промяна с нормативен акт;
2. Преназначаване на друга длъжност;
3. В други случаи, при спазване разпоредбите

на чл. 118 и чл. 119 от Кодекса на труда.
(2) Председателят на Националния съвет и

председателите на общинските съвети на БСП имат
право да определят персонална (индивидуална) за-
плата на служителите по своя преценка, в зависимост
от обема, сложността и отговорността на извършва-
ната работа.

(3) Предложения за увеличаване на индиви-
дуалните основни месечни работни заплати в Наци-
оналния съвет се правят от ръководителите на струк-
турните звена и се утвърждават от председателя на
НС на БСП, а в общинските съвети - след решение
и на изпълнителното бюро.

Чл.38. Служителите в Българската социалистиче-
ска партия, работещи по трудово правоотношение,
могат да получават допълнителни възнаграждения,
както следва:

1. Допълнително възнаграждение за придобит
трудов стаж и професионален опит в размер на 0.6%
от индивидуалната основна месечна заплата за всяка
година прослужено време (стаж). Това право възник-
ва след първата година придобит трудов стаж и
професионален опит. В зависимост от финансовите
възможности на БСП с решение на НС на БСП този
размер може да се увеличи.

а) За служители, които към момента на вли-
зане в сила на Наредбата се намират в трудово
правоотношение с НС или общинските съвети на БСП,
както и в случаите на промяна на работодателя по чл.
123 и 123а от Кодекса на труда, размерът на допълни-
телното трудово възнаграждение за трудов стаж и
професионален опит, определен по реда на наредбата,
не може да бъде по-малък от размера на допълнител-
ното трудово възнаграждение за продължителна рабо-
та, определено в процент и получавано в размер по
реда на отменената Наредба за допълнителните и
други трудови възнаграждения, приета с Постановле-
ние № 133 на Министерския съвет от 1993 г.

б) За служители, постъпващи на работа след
влизане в сила на Наредбата, продължителността на
трудовия стаж и професионалния опит, за който се
изплаща допълнително трудово възнаграждение, ра-
ботодателят отчита и трудовия стаж на служителя,
придобит в друго предприятие на същата, сходна или
със същия характер работа, длъжност или професия.

в) За „сходна или със същия характер работа,
длъжност или професия” се зачита придобитият за
това време трудов стаж и професионалния опит при
друг работодател по предложение на прекия ръково-
дител, въз основа на предоставените документи за
трудов стаж и характер на извършваната дейност.
При възражение от страна на лицето окончателното
решение се взима от Председателя на НС или на
Общинския съвет на БСП .

г) Документи за доказване на придобит трудов
стаж и професионален опит са: трудовата книжка,
професионална характеристика, длъжностна характе-
ристика и други документи при необходимост.

2. Други допълнителни възнаграждения за об-
разователна степен „ доктор” или за научна степен

„ доктор на науките”, свързани с изпълняваната дей-
ност на служителя.

Чл. 39. Брутните месечни работни заплати на
служителите, работещи по трудово правоотношение
в БСП, включват:

1. Основната работна заплата;
2. Възнаграждението над основната работна

заплата, определено според прилаганите системи за
заплащане на труда;

3. Допълнителните трудови възнаграждения,
определени по реда на наредбата, както и възнаграж-
дението, изплатено по реда на чл. 259 от Кодекса на
труда (за вътрешно заместване);

4. Възнаграждението за платен годишен от-
пуск;

5. Възнаграждения за по-висока научна сте-
пен, свързана с изпълняваната дейност;

6. Други допълнителни възнаграждения съглас-
но КТ и/или регламентирани в нормативни актове и/
или в тези правила.

Чл. 40. (1) Среднодневният размер на основната
месечна заплата се изчислява, като индивидуалната
основна месечна работна заплата на лицето се раз-
дели на броя на работните дни през съответния
месец.

(2) Часовият размер на основната месечна
заплата се изчислява, като среднодневната основна
месечна заплата за съответния месец се раздели на
законоустановената продължителност на дневното
работно време в часове.

Чл.41. (1) Среднодневното месечно брутно трудово
възнаграждение по чл. 177 от Кодекса на труда се
установява, като полученото брутно трудово възнаг-
раждение за последния календарен месец, предхож-
дащ ползването на отпуска, през който служителят
е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя
на отработените дни през този месец.

(2) В брутното трудово възнаграждение извън
случаите по чл. 177 и 228 от Кодекса на труда се
включват основното трудово възнаграждение и
допълнителните трудови възнаграждения с постоянен
характер, определени с индивидуалния трудов дого-
вор, доколкото друго не е предвидено в Кодекса на
труда.

(3) Когато към или след началната дата на
платения отпуск на служителя е увеличена основната
му месечна работна заплата за минал период, включ-
ващ и месеца, който е база за изчисляване на
възнаграждението за платен отпуск по реда на чл.
177 от КТ, към възнаграждението за отпуска се
заплаща добавка, изчислена с процента на увеличе-
ние на новото и предишното брутно трудово възна-
граждение, определени по трудовото правоотноше-
ние.

Чл. 42. (1) За изчисляване на полагащите се брутни
работни месечни заплати на служителите в БСП
отговарят длъжностните лица с функции по изпълне-
ние на организацията на работната заплата, завеж-
дащ личен състав и главен счетоводител в Национал-
ния съвет и в общинските съвети на БСП.

2) За изплащането на работните заплати
длъжностното лице изготвя разплащателни ведомости
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в съответствие с нормативната уредба. Разплащател-
ните ведомости се съхраняват 50 години в архива на
Националния, общинските и градските съвети на БСП.

(3) Главният счетоводител проверява изготве-
ните ведомости за съответствие с нормативните до-
кументи за текущия месец, след което ги подписва.

Чл. 43. Месечните трудови възнаграждения в БСП
може да се изплащат авансово или окончателно при
спазване изискванията за своевременно внасяне на
задължителните осигурителни вноски съгласно Кодек-
са за социалното осигуряване и Закона за здравното
осигуряване за трета категория труд и дължимия
данък съгласно Закона за данък върху доходите на
физическите лица.

Чл. 44. (1) В зависимост от постигнатите годишни
резултати служителите в НС и в общинските съвети
на БСП могат да бъдат стимулирани с допълнителни
възнаграждения или еднократни парични награди,
средствата за които представляват икономия от
утвърдените и изразходвани средства за Фонд “Ра-
ботна заплата”.

(2) Председателят на НС и председателите на
общинските съвети на БСП или упълномощени от тях
лица определят размера по чл. 44 ал.1, съгласувано
с ръководителите на структурните звена.

Чл. 45 (1) При временни финансови затруднения и/
или недостиг на финансови средства минималният
размер на основната месечна работна заплата на
работещите по трудово правоотношение в БСП при
пълно работно време не може да бъде по-нисък от
минималната работната заплата за страната.

(2) Разликата до пълния размер на трудовото
възнаграждение остава изискуема и се изплаща
допълнително.

(3) При обективна невъзможност за изплаща-
не на договорените месечни заплати за повече от три
календарни месеца въпросът се разглежда от НС на
БСП (респективно от съответния местен партиен
орган), който взема съответното решение, включител-
но и за съкращаване на щата при спазване изиск-
ванията на действащото законодателство.

Чл. 46. За допуснати нарушения на определените
изисквания в настоящите правила виновните длъжно-
стни лица носят наказателна отговорност, ако не
подлежат на по-тежко наказание.

Чл. 47. Настоящите правила са разработени на
основание КТ и чл. 22 от Наредбата за структурата
и организацията на работната заплата, приета с ПМС
№4/17.01.2007 г

VI.ДЕЛОВОДНА ДЕЙНОСТ

Чл. 48. (1) В основните партийни организации
(ОПО) на БСП се водят и съхраняват следните
документи:

1. Книга на членовете на ОПО.
2. Протоколите и материалите към тях от

отчетно-изборните събрания на ОПО.
3. Протоколите от събранията на ОПО.
4. Документите от последната изборна кампа-

ния в избирателните секции на територията на съот-

ветната ОПО.
5. Финансово-счетоводни документи:
а) ведомости за събиране на членския внос;
б) касова книга с необходимите оправдателни

документи;
в) инвентарна книга за имуществото на ОПО

заедно с документите за неговата собственост.
6. Други - по преценка на ръководството на

ОПО.
(2) Документите по т. 1 и по т. 5, букви “в” се

съхраняват постоянно.
(3) Документите по т. 2 се съхраняват 3

години, считано от датата на изготвянето им.
(4) Документите по т. 3 се съхраняват една

година след отчетно-изборното събрание.
(5) Документите по т. 4 се съхраняват до

следващите парламентарни, респективно местни из-
бори.

(6) Документите по т. 5, букви “а” и “б” се
съхраняват до извършване от общинската контролна
комисия или от контролна комисия, избрана от ОПО,
на проверка на финансовото състояние на организа-
цията във връзка с провеждането на отчетно-избор-
ното събрание.

(7) В общинските (районните) партийни съвети
се представят - след изтичане на сроковете за
постоянно съхранение - документите по т. 2, 3 и 5
на част от ОПО, определени от съответното общинско
(районно) партийно ръководство.

(8) След изтичане на сроковете, посочени в
предходните алинеи, документите на нефигуриращите
в списъка на ОбС (РС) на БСП партийни организации
се унищожават с протокол от комисия.

Чл. 49. (1) В ОбС (РС) на БСП се водят и
съхраняват следните документи:

1. Документите за встъпване, напускане и
прекратяване на членството от упълномощени за това
лица.

2. Протоколите и материалите към тях от
отчетно-изборните конференции (общите събрания)
на общинските (районните) партийни организации.

3. Протоколите и материалите към тях от
заседанията на общинските (районните) партийни
съвети и техните изпълнителни бюра.

4. Документите от последните избори (за
народни представители и за кметове и общински
съветници) на територията на общината (района).

5. Списъкът на ОПО, на федерациите и на
социалистите, членуващи пряко към ОбС (РС) на
БСП.

6. Дневник за входяща и изходяща кореспон-
денция, както и документите, регистрирани в него.

7. Финансово-счетоводни документи:
а) квитанционна книга за членския внос;
б) инвентарна книга за имуществото;
в) касова книга с необходимите оправдателни

документи;
г) ведомости за заплати;
д) документи за партийна собственост на

територията на общината;
е) счетоводни регистри;
ж) отчети за приходите и разходите;
з) баланс.
8. Документите по т. 7, букви “г”, “е” и “з” се

изготвят и пазят в ОблС и ГС съвети на БСП.
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(1). Личните трудови дела на щатните работ-
ници (служители).

(2) Документите по т. 1, 2 ,3 ,5 и 7 (букви “б”
и “д”) и т. 8 се съхраняват постоянно, като копия от
документите по т. 7, „б” и “д” се предоставят на НС
на БСП.

(3) Документите по т. 4 се съхраняват до
следващите избори.

(4) Дневникът за входяща и изходяща коре-
спонденция се съхранява 5 години, като на всеки 2
години се извършва експертиза на регистрираните в
него документи, и по преценка на ОбС (РС) на БСП
те се съхраняват постоянно или за определен срок.

(5) Документите по т. 7 (без букви “б” и “д”)
се съхраняват съобразно сроковете, определени с
действащите държавни нормативни документи.

(6) В НС на БСП се представят документите,
предви-дени в Инструкцията за организацията, дви-
жението, съхранението и архивирането на докумен-
тите в БСП.

(7) След изтичане на сроковете, посочени в
предходните алинеи, с подлежащите на унищожаване
документи се постъпва по реда, указан в ал.8 на
предходния член.

Чл. 50. (1) Областните и градските съвети на БСП
водят и съхраняват следните документи:

1. Протоколите от избора на ръководство на
ОблС (ГС) на БСП.

2. Протоколите и материалите към тях от
заседанията на областните (градските) партийни
съвети и техните ръководства.

3. Документите, с които съответните общински
(районни) партийни съвети са предоставили свои
права на дадения ОблС (ГС) на БСП.

4. Документите от последните избори за на-
родни представители в съответния многомандатен
избирателен район (а за София, Пловдив и Варна -
и документите от последните местни избори).

5. Финансово-счетоводни документи; ведомо-
сти за заплати.

6. Други - по преценка на ръководството на
ОблС (ГС) на БСП.

(2) Сроковете за съхраняване на документите
на областните и градските партийни съвети са ана-
логични на сроковете, указани в предходния член.

Чл. 51. (1) В Националния съвет на БСП се водят
и съхраняват следните документи:

1. Протоколите и материалите към тях от
конгресите и общопартийните конференции.

2. Протоколите и материалите към тях от
заседанията на НС на БСП.

3. Протоколите и материалите към тях от
заседанията на Изпълнителното бюро и НС на БСП.

4. Протоколите и материалите към тях от
заседанията на комисиите на НС на БСП.

5. Документи, свързани с парламентарната
дейност на партията.

6. Документи от общопартийни съвещания,
семинари, срещи и други мероприятия.

7. Протоколи, споразумения и други докумен-
ти, третиращи връзките на БСП с други политически
сили, синдикални и обществени движения и органи-
зации.

8. Документи за връзките на БСП с партии и
организации от чужбина.

9. Документи по кадровия и числения състав
на партията.

10. Документи от проведени социологически,
научни и други изследвания.

11. Входяща и изходяща кореспонденция.
12. Документи, свързани с финансовото състо-

яние, материалната база, имуществото и съдебните
дела на партията.

13. Указания и разпореждания на председа-
теля на НС на БСП.

14. Личните трудови дела на щатните работ-
ници и служители в апарата на НС на БСП.

15. Документи на направленията, отделите,
научните и други структурни звена на НС на БСП.

16. Документи на ръководствата на идейните
течения в БСП.

17. Други - по преценка на ИБ на НС на БСП.
(2) Работата по организацията, движението,

съхранението и архивирането на документите в НС
на БСП се определя от специална инструкция,
утвърдена от ИБ.

Чл. 52. Воденето и съхраняването на документите
и организацията на деловодната дейност в Общопар-
тийната и местните контролни комисии се осъщест-
вява по ред и изисквания, определени от Бюрото на
ОПКК на БСП.

Чл. 53. (1) Печатът на БСП има форма и писмени
обозначения по определен образец.

(2) В БСП се използват и правоъгълни печати
(щемпели) за уреждане на трудови отношения, ре-
гистрация на документи и други, необходими за
осъществяването на установеното в страната адми-
нистративно делопроизводство.

(3) Областните и общинските съвети на БСП
получават от НС на БСП печати с форма и писмени
обозначения по определен образец.

(4) Печатите се поставят върху подписите на
лицата, представляващи Българската социалистиче-
ска партия като юридическо лице, или на упълно-
мощените от тях лица съгласно чл. 3 от Устава на
БСП.

(5) Отговорност за съхранението и ползване-
то на печатите носят изборният ръководител на
партийния орган и съответните длъжностни лица.

(Приет с решение на НС на БСП
от 27 февруари 2010 г.)
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ПРАВИЛА
ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ КОМИСИИ
НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Местните контролни комисии са органи на об-
щинските, градските и районните организации на
Българската социалистическа партия.

2. Местните контролни комисии и техните предсе-
датели се избират от конференциите на партийните
организации и се отчитат пред тях. Те се изграждат
и функционират в съответствие с изискванията на чл.
33, т. 8 и т. 9 от Устава на БСП, а за ГКК на БСП
– съобразно определените й в чл. 37, т. 7 и т. 8 от
Устава на БСП задължения и отговорности.

II. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА МЕСТНИТЕ
КОНТРОЛНИ КОМИСИИ

1. Съдействат за спазването от социалистите,
партийните органи и организации на Устава и на
правилниците на НС на БСП за неговото приложение,
както и за изпълнението на решенията, указанията
и препоръките на националните и местните органи на
БСП.

2. Подпомагат партийните органи и организации в
тяхната политическа и организационна работа, като
упражняват контрол върху деловодната им дейност,
следят за правомерното набиране и целесъобразното
разходване и отчитане, съгласно законодателните
норми на страната и партийните изисквания, на
техните финансови средства, за доброто стопанисване
на материалните им ресурси.

3. Вземат отношение по вътрешнопартийни споро-
ве и по проблеми, възникнали в междуличностните
отношения в партийни органи и организации, както
и по партийното положение на социалисти, нарушили
нормите на Устава на БСП и законите на Република
България.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА
НА МЕСТНИТЕ КОНТРОЛНИ КОМИСИИ

1.В работата на комисиите освен избраните от
конференциите членове се включват и сътрудници
– социалисти с подготовка и опит по проблемите и
задачите, които комисиите решават.

Членовете и сътрудниците на комисиите да позна-
ват много добре и постоянно да обогатяват своите
познания върху Устава и правилниците на БСП за
неговото прилагане, върху решенията, препоръките,
указанията и други документи на Националния съвет
и на Общопартийната контролна комисия на БСП и
на местните партийни органи, върху законовите и
другите нормативни изисквания, имащи отношение
към дейността на БСП.

2. При необходимост и възможност комисиите

изграждат в рамките на своята структура постоянни
подкомисии и/или временни работни групи.

Съгласно Устава на БСП постоянни са подкоми-
сиите „Уставни норми“ и „Финансов контрол“, но при
нужда може да бъдат изградени и по други проблеми.

Работните групи се изграждат във връзка с оказ-
ването на организационна и методическа помощ на
партийни органи и организации, с провеждането на
превантивни тематични или контролни целеви провер-
ки, с изясняването на въпроси и проблеми, поставени
в писма, жалби и сигнали и др. подобни на социа-
листи.

3. Местните контролни комисии организират дей-
ността си на основата на годишни или шестмесечни
планове. Те се подготвят на базата на основните
проблеми и актуалните задачи, стоящи пред местните
партийни организации и произтичащи от текущата
работа на местните съвети на БСП и на самите
контролни комисии.

Плановете могат да имат следната примерна струк-
тура:

1. Цел и задачи за периода;
2. Заседания на комисията – график, дневен ред;
3. Дейности на комисията:

- участие в работата на партийни органи и
организации;

- проверки – вид (превантивни, контролни),
обект и предмет на проверката, срокове и отговор-
ници;

- обучение и повишаване на квалификацията
на актива;

- други.
4. В инструментариума на местните контролни

комисии се включват разнообразни форми, средства
и методи на работа – проучване на документи и на
материали за работата на партийни органи и органи-
зации, провеждане на срещи и разговори със соци-
алисти и симпатизанти, членове на партийни органи
и партийни организации, участие в работата на пар-
тийни органи и организации, в различни публични и
делови партийни прояви и т.н.

Водещо място в работата на комисиите заемат
проверките по писма, жалби, сигнали и въпроси на
социалисти и симпатизанти, партийни органи и орга-
низации, граждани. Те могат да бъдат:

- целеви или тематични, когато са по кон-
кретен въпрос, извършват се в сравнително кратък
срок и/или резултатите от тях касаят отделни лично-
сти, органи и организации и

- комплексни, когато имат по-широк обхват,
извършват се по-продължително време и решенията,
взети по тях, следва да съдействат за подобряване
на цялостната дейност на партийните организации и
органи. Препоръчително е те да се правят преди
отчетно-изборните конференции  на местните (общин-
ски, градски, районни) организации на БСП.

Извън планираните се организират проверки по* Приложенията виж на стр. 59-77
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постъпили в комисиите сигнали и жалби, при извъ-
нредна смяна на отговарящите в местните (общински-
те, градските, районните) съвети на БСП за финан-
совата и деловодната дейност, във връзка със закри-
ване на основни партийни организации, при преструк-
туриране или смяна на техните председатели и ка-
сиери и т.н.

Освен по писма, жалби и сигнали местните кон-
тролни комисии могат и да се самосезират за
извършване на проверки и други дейности с контро-
лен и превантивен характер.

5. Подготовката и провеждането на проверките на
контролните комисии трябва да извършва при спаз-
ването на следната примерна последователност и
основни изисквания:

- определяне на темата на проверката и
въпросите, на които тя следва да отговори;

- определяне на състава на работната група,
в т.ч. привличане и на доброволни сътрудници –
експерти по въпроса;

- запознаване на членовете на работната
група с партийните и държавните правно-нормативни
актове, уреждащи проблемите по въпроса;

- изготвяне на план-график за извършване на
проверката – обект и предмет, цели и задачи, срок
за започване и завършване на проверката, въпроси,
които ще се проверяват, с какво и как завършва
проверката; планът се утвърждава от председателя
или от упълномощения заместник-председател на
Контролната комисия;

- при извършване на проверките на местните
партийни съвети и на основните партийни организа-
ции се съставят протоколи. Резултатите от извърше-
ните проверки се обобщават в доклади, информации
или докладни записки. Констатациите, изводите и
препоръките в тях следва да бъдат добре аргумен-
тирани. Редно е те да се обсъждат и уточняват с
проверяваните лица и организации в хода на самата
проверка и след нейното приключване;

- когато в резултат от проверките се установят
нарушения, за които следва да се търси отговорност,
контролните комисии вземат решение по тях съгласно
уставните си правомощия, като ги предоставят за
становище на местния партиен съвет или на Общо-
партийната контролна комисия на БСП. След запоз-
наване с резултатите от проверката се внася проект
за решение на Контролната комисия. С резултатите
от проверката и взетите от комисията решения в
едномесечен срок се запознават партийните съвети
и проверявания обект. В случай че проверката е по
жалба или сигнал, запознава се и жалбоподателят.

6. В контролните комисии на БСП се съхраня-
ват:

6.1. Докладите на контролните комисии пред
отчетно-изборните конференции на местните (общин-
ските, градските, районните) партийни организации;

6.2. Протоколите и материалите по тях от
заседанията на контролните комисии;

6.3. Дневниците за входящата и изходящата
кореспонденция, както и документите, регистрирани
в тях.

Документите се съхраняват в комисиите 5 години
и след този срок се унищожават с протокол от
комисия.

7. За осъществяване на дейността си контролните
комисии на БСП ползват материална база  и финан-

сови средства от бюджетите на партийните съве-
ти.

8. За постигането на по-добра взаимна информи-
раност и за оказването на превантивна помощ и
контрол:

- председателите на контролните комисии
участват със съвещателен глас в заседанията на
бюрата на партийните съвети;

- членовете на контролните комисии участват
със съвещателен глас в заседанията на партийните
съвети.

IV. МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ
КОНТРОЛНИ КОМИСИИ

1. Дейности на комисиите по спазването на Устава
на БСП и на правилниците за неговото прилагане.

Тези дейности на комисиите имат за цел:
- недопускане на нарушения на Устава на БСП;
- постигане на по-висока нравственост във взаи-

моотношенията на социалистите и симпатизантите;
- повишаване на отговорността и съпричастността

към изпълнението на решенията на партийните орга-
ни.

Комисиите следят и взимат отношение по спазва-
нето на нормите и процедурите при:

- приемане, отпадане или налагане на мерки за
въздействие по чл. 26 и чл. 27 от Устава на БСП на
членовете на партията;

- избор на ръководни органи и делегати на кон-
ференциите и конгресите; утвърждаване на кандида-
тите на БСП за народни представители, кметове и
общински съветници;

- регистриране на основни партийни организации
и федерации;

- разглеждане и решаване на въпроси и жалби,
възражения и вътрешнопартийни спорове и т.н.

2. Действия на комисиите по деловодната дей-
ност на партийните съвети.

Комисиите проверяват правилно ли се водят и
съхраняват, съгласно Правилника за финансовата и
деловодната дейност в БСП, документите в партий-
ните съвети:

2.1. Документите за встъпване, напускане и пре-
местване на членство от упълномощени за това лица.

2.2. Протоколите и материалите към тях от отчет-
но-изборните конференции и заседанията на местните
(общинските, районните, градските) партийни съвети
и техните изпълнителни бюра.

2.3. Документите от последните избори (за народни
представители, кметове и общински съветници) на
територията на общината (района).

2.4. Регистрите на членовете на БСП, на ОПО,
федерациите и хоризонталните структури (по Правил-
ника за регистрацията в Българската социалистиче-
ска партия и осъществяване дейността на идейно-
политическите и професионално-творческите партий-
ни структури).

2.5. Списък за издадените електронни членски
карти.

2.6. Дневниците за входящата и изходящата коре-
спонденция, както и документите, регистрирани в тях.

2.7. Финансово-счетоводни документи, ведомости
за събиране на членски внос, инвентарни книги за
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имуществото, касови книги с необходимите оправда-
телни документи, ведомости за заплати, копия от
документи за партийна собственост на територията на
общината, счетоводни регистри, отчети за приходите
и разходите и баланс.

2.8. Личните дела на щатните сътрудници на пар-
тийните съвети.

Документите по точка 2.1, 2.2, 2.4 и 2.5 се съхра-
няват постоянно. Тези по точка 2.3 се съхраняват до
следващите избори. Дневникът за входяща и изходя-
ща кореспонденция се съхранява пет години, като на
всеки две години на регистрираните в него документи
се извършва експертиза и по преценка на общинския
партиен съвет те се съхраняват постоянно или за
определен срок. Документите по точка 2.7 се съхра-
няват съобразно сроковете, определени в действащи-
те държавни нормативни документи. Списъкът за
имуществото на общинския партиен съвет и докумен-
тите, доказващи собствеността, се съхраняват посто-
янно, а копия от документите, легитимиращи собст-
веността, се предават в Националния съвет на БСП.

След изтичане на сроковете за съхранение доку-
ментите се унищожават с протокол от комисии, оп-
ределени от председателите на контролните комисии.

3. Действия на комисиите по финансовата дей-
ност на партийните съвети.

Проверките на комисиите се извършват по утвърден
план от работни групи, в които следва да се включат
лица с професионален опит и квалификация в област-
та на счетоводството, а при възможност и счетово-
дители.

Ежегодно до края на януари контролните комисии
трябва да извършват проверки на годишните финан-
сови отчети на партийните съвети.

Комисиите проверяват:
3.1. Приели ли са партийните съвети на свои

заседания структура, щат и бюджет на общинската,
районната, градската организация в съответствие с
Правилника за трудовите правоотношения и Правил-
ника за финансовата и деловодната дейност в БСП
(чл. 43 и чл. 44 от Устава на БСП).

3.2. Изпълнението на приходите от членския внос,
дарения, завещания и други източници, регламенти-
рани от Закона за политическите партии.

3.3. Спазване на Решението на НС на БСП за
определяне размера на членския внос, за реда и
начина на неговото събиране, отчитане и разпреде-
ление, съгласно чл. 43 от Устава на БСП.

3.4. Състояние на счетоводството – спазване на
Закона за счетоводството. Законосъобразното и це-
лесъобразно изразходване на средствата, придруже-
ни с разходно-оправдателни документи, фактури,
сметки, касови бележки и квитанции от приходни
касови ордери. Всеки оправдателен документ следва
да е съпроводен от разходен касов ордер, а за
приходите се издава задължително приходен касов
ордер, независимо от вида на прихода – членски внос
и дарения.

3.5. Касова наличност и водене на касова книга.
3.6. Провежда ли се режим на икономично и

ефикасно разходване на средствата в рамките на
приетия годишен бюджет и спазване на бюджетната
дисциплина? Спазване на щатната дисциплина. Из-

граден ли е щатът на принципа на самоиздръжката?
Проверка на трудовите договори, начисляване и
изплащане на заплатите, ползване на платения годи-
шен отпуск съгласно утвърдения график от председа-
теля на партийния съвет.

3.7. Как се стопанисва партийното имущество?
Извършват ли се своевременно инвентаризациите
съгласно Закона за счетоводството? За продадено,
предадено другаде и бракувано имущество има ли
съответните документи?

3.8. Има ли задлъжнялост на общинския съвет,
съответно – градския съвет към сътрудниците, осигу-
рителния институт, наемодателите, фирми и други
доставчици на стоки и услуги?

За да се подобри работата по финансовата отчет-
ност в общинските съвети на БСП е необходимо да
се уеднаквят всички приходни и разходни документи.

От 01.01.2013 г. трябва да се въведат новите
форми за:

1. Приходи. Приходите в общинските организа-
ции са:

- от събран членски внос;
- от дарения (само от физически лица до

10 000 лв. за календарната година, при дарение над
1000 лв. се изготвят договор за дарение, декларация
образец за произхода на средствата и се подава
информация за публичния регистър на дарителите в
срок до 14 дни от получаване на дарението);

- от субсидия.
Събирането на членски внос от ОПО да бъде по

единен формуляр (ведомост). Отчитането на членския
внос в ОбПС става с представяне на ведомостта и
заприходяване с приходен касов ордер. Касовите
ордери да са номерирани. На ОПО се дава квитан-
цията от приходния касов ордер (ПКО).

2. Разходите, които могат да правят ОбС на БСП,
са определени с бюджетната форма, която се използ-
ва в БСП. Всички разходи да имат фактура или друг
оправдателен документ (касова бележка).

Към всички разходни документи трябва да има
разходен касов ордер (РКО), който трябва да е
номериран.

Приложено са дадени образци от документите,
посочени по-горе.

4. Контрол на деловодната и финансова дей-
ност на основните организации на БСП.

4.1. По деловодната дейност се проверява
правилно ли се водят и съхраняват в ОПО следните
документи:

4.1.1. Книга на членовете на БСП.
4.1.2. Протоколи и материалите към тях от

отчетно-изборните събрания на ОПО.
4.1.3. Протоколите от събранията на ОПО.
4.1.4. Документите за встъпване в БСП.
4.1.5. Документите от последната изборна кам-

пания в избирателните секции на територията на
съответната ОПО.

4.1.6. Списък на издадените електронни карти.
4.1.7. Финансово-счетоводни документи:

а) ведомост за събиране на членски
внос;

б) касова книга заедно с разходно-
оправдателни документи;
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в) инвентарна книга за имуществото на
ОПО заедно с документите за неговата собственост.

4.1.8. Други – по преценка на ръководството
на ОПО.

Документите по точки 4.1.1 и 4.1.6 се съхраняват
постоянно. Тези по точки 4.1.2 и 4.1.4 се съхраняват
три години. Документите по точка 4.1.3 се съхраняват
една година след отчетно-изборното събрание. Доку-
ментите по точка 4.1.5 се съхраняват до следващите
избори (парламентарни или местни).

Документите по точка 4.1.7, букви „а” и „б” се
съхраняват до извършване от общинската контролна
комисия или от контролна комисия, избрана от ОПО,
на проверка на финансовото състояние на организа-
цията във връзка с провеждане на отчетно-изборно
събрание. Финансовите документи се съхраняват по
реда на Глава шест от Закона за счетоводството.

В общинските (районните) партийни съвети се
представят, след изтичане на сроковете, за постоянно
съхранение документите по точки 4.1.2, 4.1.3 и 4.1.5
на част от ОПО, определени от общинските (районни)
съвети на БСП. След изтичане на сроковете, посочени
по-горе, документите на партийния съвет и на основ-
ните организации се унищожават с протокол от ко-
мисия.

4.2. Проверките на финансовата дейност на
основните партийни организации включват:

4.2.1. Състоянието на касата, редовно ли се
води касовата книга.

4.2.2. Правилно ли се определя и събира и
навреме ли се отчита членският внос.

4.2.3. Има ли неотчетени партийни членове и
какви са причините за неотчитането им.

4.2.4. Правилно ли се оформят месечните
ведомости за събиране на членския внос.

4.2.5. Има ли разходно-оправдателни докумен-
ти за всички разходи.

4.2.6. Целесъобразно ли са изразходвани па-
ричните средства.

4.2.7. Редовно и в какъв размер са внасяните
в партийния съвет суми от членския внос.

4.2.8. Наличие и състояние на инвентарното
имущество и др.

На особен отчет следва да се водят основните
партийни организации, които са закрити или предстои
да се закрият и тези, които се преструктурират, което
изисква незабавно извършване на проверка на същи-
те и предаване на наличните пари, инвентарно иму-
щество и документите на съответния общински пар-
тиен съвет.

(Утвърдени на заседание на ОПКК на БСП с
Протокол № 5 от 10 ноември 2012 г.)
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ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ
В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Приети с решение на Учредителната конференция на Младежкото обединение
в БСП от 10 октомври 2009 г. и изменени на Втората отчетно(изборна

конференция на Младежкото обединение в БСП на 30 март 2014 г.

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Младежкото обединение е вътрешнопартийна
структура в БСП на младежите – членове на БСП до
35 години, обединени на основата на своите специ-
фични интереси, приемащи Програмата и Устава на
БСП.

Чл. 2. Обединението е израз на необходимостта от
общи действия на младежите – членове на БСП за
отстояване, разпространение и развитие на социа-
листическите идеи в България и чужбина.

Чл.3.(1) В своята дейност Обединението се ръково-
ди от принципите, залегнали в Програмата  и Устава
на БСП.

(2) Обединението осъществява дейността си
чрез разнообразни средства за въздействие и във
взаимодействие със структурите на БСП и на граж-
данското общество и държавата.

Чл. 4. Обединението координира дейността на
своите членове при различни партийни и обществени
прояви и инициативи.

Чл. 5. Обединението се създава в съответствие с
чл.45 от Устава на БСП.

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
НА МЛАДЕЖКОТО  ОБЕДИНЕНИЕ В БСП

Чл. 6. Младежкото обединение в БСП си поставя
за цел да:

(1) насочва усилията на своите членове за
защита на ценностите, за разработване и провеждане
на политиките на БСП;

(2) работи за приобщаването на младежите
към БСП и нейната политика, насърчава приемстве-
ността между поколенията;

(3) установява връзки със сродни структури за
задълбочаване на диалога както на национално, така
и на международно ниво;

(4) развива пропагандна, информационно-из-
дателска и друга дейност, включително със съвремен-
ни средства на комуникацията;

(5) организира срещи, семинари и обучения на
членовете в своите структури;

(6) отстоява политика срещу проявите на
дискриминация.

ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 7. (1) Членството в Младежкото обединение се
осъществява чрез индивидуално и доброволно учас-

тие на младежи социалисти в клубове в общините и
в чужбина.

(2) Членството и напускането на клуб на
Младежкото обединение в БСП става въз основа на
заявление до неговото ръководство. Националният
съвет на МО в БСП утвърждава образец на заявле-
нието. Председателят или определен от Оперативното
бюро член на клуб на Младежкото обединение води
списък на подадените заявления за участие и напу-
скане на съответния клуб на Младежкото обединение.
Списъкът се актуализира към 31 декември на кален-
дарната година и се заверява с подпис и дата на
общинския (районния) и областния (градския) пред-
седател на БСП.

(3) Членовете на БСП до 35-годишна възраст
участват в работата на клуб на Младежкото обеди-
нение, който е изграден на територията на общинска-
та организация (районната) организация на БСП.

(4) Приемането на нов клуб на Младежкото
обединение се извършва след подаване в Съвета на
Обединението на протокол за учредяване на клуба,
списък с поименен състав на членовете и решение
за избор на ръководство. Националният съвет на
Обединението разглежда документите, констатира
създаването на клуба и го регистрира.

(5) Симпатизантите и съратниците до 35 годи-
ни могат да участват в работата на клубовете на
Младежкото обединение  със съвещателен глас.

ГЛАВА IV. УСТРОЙСТВО

Чл. 8. Устройството на Обединението се основава
на:

(1) сдружаване на клубове, в които членуват
младежи – членове на БСП, обединени от общите си
интереси;

(2) избор и делегиране;
(3) мандатност – местните и националните

органи на Младежкото обединение в БСП, както и
техните председатели, се избират с мандат за две
години.

Чл. 9. Решенията в Обединението на всички нива
се взимат с обикновено мнозинство при участието на
повече от половината от членовете на съответната
структура или орган, освен ако в Устава на БСП и
правилниците за неговото прилагане не е предвидено
друго.

Чл. 10. Регистрацията на Националното обедине-
ние се извършва в ИБ на НС на БСП.

* Приложенията виж на стр. 59-77
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Раздел I. Общински, градски, областни и струк-
тури и клубове в чужбина.

Клубове на Младежкото обединение в БСП.

Чл. 11. На общинско (районно) ниво Обединението
изгражда клубове. На територията на една община
(район) не може да има повече от един клуб. По
решение на общинския (районния) клуб към него
могат да се изграждат секции на териториален, те-
матичен или друг признак.

(1) Клубовете на Младежкото обединение в
БСП се създават по инициатива на най-малко петима
социалисти до 35-годишна възраст или на общинските
(районните) партийни съвети.

(2) Общинският (районният) клуб се регистри-
ра в общинския (районния) съвет на БСП по реда на
чл.15 от Правилник за регистрацията в Българската
социалистическа партия и осъществяване дейността
на идейно-политическите и професионално-творчес-
ките партийни структури.

(3) Общинският (районният) клуб избира от
състава си председател и оперативно бюро на Клуба
на Младежкото обединение и делегати за Национал-
ната конференция на обединението. Нормата на пред-
ставителство се определя с решение на Националния
съвет на Младежкото обединение в БСП, не по-късно
от три месеца преди Националната конференция.

(4) Не се допуска избирането на едно и също
лице за Председател на общински (районен) клуб на
Младежкото обединение за повече от два последо-
вателни мандата.

(5) Общинският (районният) клуб избира от
състава си до двама делегирани представители в
общинската (районната) конференция на БСП според
нормата на представителство, определена от съответ-
ния партиен съвет на основание чл.33, т.4.4, „б“ от
Устава на партията.

Чл. 12. (1) Обединението изгражда клубове на
Младежкото обединение в чужбина по реда на чл.31,
т.2 от Устава на БСП, ако това не противоречи на
законите на съответната държава, като на територи-
ята на една държава не може да има повече от един
клуб.

(2) Клубовете в чужбина се регистрират и
утвърждават като клуб на Младежкото обединение от
Националния съвет на Младежкото обединение в
БСП.

(3) Клубовете в чужбина избират делегати на
Националната конференция по норма на представи-
телство, определена от Националния съвет на Мла-
дежкото обединение.

Градски съвети

Чл. 13. В Столична община и в градовете с районно
деление се създават градски съвети. Градският съвет
в Столична община има статут на Областен съвет.

Чл.14. Градските съвети на Обединението:
(1) разработват и отстояват позиции и стано-

вища на Младежкото обединение в БСП;
(2) координират дейността на районните клу-

бове на Обединението на територията на съответния
град;

(3) към ГС на Обединението по преценка могат
да се създават различни работни, експертни и консул-

тантски групи, които да подпомагат дейността на
районните клубове при взимането на решения или
провеждането на различни инициативи и мероприя-
тия;

(4) избира от състава си градски координатор;
(5) не се допуска избирането на едно и също

лице за градски координатор на Младежкото обеди-
нение за повече от два пълни последователни ман-
дата;

(6) Градският съвет избира от състава си до
двама делегирани представители в Градската конфе-
ренция на БСП според нормата на представителство,
определена от съответния партиен съвет на основа-
ние чл.37, т.4.4, „б“ от Устава на партията.

Чл. 15. Градските съвети на Обединението се
състоят от:

(1) председателите на районните клубове на
Обединението;

(2) членовете на Обединението, заемащи
изборни партийни или публични длъжности като:
общински съветници; кмета на града – социалист;
зам.-кмета на общината, ако кметът е от друга
политическа сила; кметовете на райони; зам.-кмето-
вете на райони, ако кметовете са от друга полити-
ческа сила; кметове на населени места и кметски
наместници – социалисти; народните представители и
представителите в ЕП – социалисти от града; мини-
стрите и зам.-министрите – социалисти от града;
членовете на ГС и НС на БСП, и НС на Обединението.

Чл.16. При необходимост Градският съвет може да
свиква Градското събрание, което е общо събрание
на членовете на районните клубове на младите со-
циалисти за решаване на въпроси от общоградско
значение.

Областни съвети

Чл. 17. В областите  се изграждат  областни съвети.
чл. 18. Областните съвети:

(1) разработват и отстояват позиции и стано-
вища на Младежкото обединение в БСП;

(2) координират дейността на общинските
клубове на Обединението на територията на съответ-
ната област;

(3) към ОблС на Обединението могат да се
създават различни работни, експертни и консултант-
ски групи, които да подпомагат дейността на общин-
ските клубове при взимането на решения или провеж-
дането на различни инициативи и мероприятия;

(4) избира от състава си областен координа-
тор;

(5) не се допуска избирането на едно и също
лице за областен координатор на Младежкото обе-
динение за повече от два пълни последователни
мандата;

Чл. 19. Членове на областните съвети на Обе-
динението са:

(1) Председателите на общинските клубове на
младите социалисти. В градовете с районно деление
(София, Пловдив и Варна) представителите в Обла-
стния съвет се определят в зависимост от броя на
районните клубове на младите социалисти, изградени
на територията на съответния град.

(2) Членовете на Обединението, заемащи
изборни партийни или публични длъжности като:
народните представители и представителите в ЕП –
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социалисти от областта; министрите и зам.-министри-
те – социалисти от областта; общинските съветници
от областта; кметовете – социалисти;      зам.-
кметовете на общините от областта, ако кметовете са
от друга политическа сила; кметовете на населени
места и кметските наместници – социалисти от об-
ластта; общинските съветници от областта; областни-
те или зам.-областните управители – социалисти, ако
няма областен управител – социалист; членовете на
НС на БСП и НС на Обединението от областта.

Чл.20. Областните съвети на Обединението в градо-
вете с районно деление спазват принципите на тери-
ториална организация на областните съвети на БСП,
определени от Устава на БСП.

Раздел II. Национални органи

Чл. 21. Националната конференция:
(1) се свиква с решение на Националния съвет

на Обединението или по инициатива на повече от
половината клубове. Националната конференция се
свиква не по-рядко от веднъж на 2 години, като
решението за датата, мястото и дневния ред се обя-
вяват най-малко един месец преди провеждането й;

(2) делегатите се избират на събрания на
общинските (районните) клубове и на клубовете в
чужбина по норма на представителство, определена
от Националния съвет на Младежкото обединение.

Чл. 22. Националната конференция:
(1) обсъжда и приема отчета на НС на

Обединението и приема решения по него;
(2) приема, изменя и допълва насоките за

работа и „Правилата за организацията и дейността на
Младежкото обединение в БСП“;

(3) избира Национален съвет, спазвайки прин-
ципа на регионалния баланс на представителство;

(4) избира Председател на Обединението; за
Председател на Обединението не може да бъде
избирано едно и също лице за повече от два после-
дователни мандата.

Чл. 23. Националният съвет на Обединението:
(1) организира изпълнението на решенията на

Националната конференция и отстоява принципите и
интересите на Обединението;

(2) координира и подпомага дейността на
клубовете и съветите на Обединението;

(3) утвърждава финансовите разходи;
(4) обсъжда молбите за членство в Обедине-

нието и взема  решения по тях;
(5) поддържа връзки с други органи и органи-

зации;
(6) към НС на Обединението могат да се

изграждат експертни и работни групи, които изработ-
ват становища, декларации и анализи и подпомагат
дейността на Обединението при взимането на реше-
ния по различни проблеми;

(7) избира от своя състав Оперативно бюро по
предложение на Председателя на Националния съвет
на Обединението;

(8) заседава не по малко от един път на три
месеца;

(9) свиква свое заседание по искане на две
трети от членовете на съвета;

(10) избира от състава си до петима делеги-
рани представители в Конгреса на БСП според нор-
мата на представителство, определена на основание

чл.39, т.1.4, „б“ от Устава на БСП.
Чл. 24. Председателят на НС на Обединението:

(1) представлява Обединението в отношения-
та и връзките му с други сродни структури както в
партийните среди, така и извън тях;

(2) свиква и ръководи заседанията на НС на
Обединението;

(3) свиква и ръководи дейността на Оператив-
ното бюро;

Чл. 25. Оперативното бюро на НС на МО в БСП:
(1) организира изпълнението на решенията на

Националния съвет, координира текущата работа и
периодично се отчита пред Националния съвет на
Младежкото обединение;

(2) обсъжда и внася в Националния съвет
различни документи, позиции, предложения, проекти
и други.

ГЛАВА V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл. 26. (1) Обединението разполага със средства,
набрани от доброволни вноски на клубовете, дарения
на социалисти и симпатизанти, собствени прояви и
дейности в рамките на бюджетите на общинските
(районните), областните (градските) съвети и на
Националния съвет на БСП.

(2) Набраните средства се изразходват съглас-
но Правилника за финансовата и деловодната дейност
в БСП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. (1) Членовете на изборни органи (общински,
районни, областни, градски и Национален съвет на
Младежкото обединение, навършили 35 години,
продължават своята работа в съответния вид орган
до изтичане на мандата им.

(2) Членовете на Младежкото обединение,
навършили 35 години, нямат право да бъдат делегати
на Националната конференция на Младежкото обеди-
нение и да участват в работата й.

Чл. 28. С решение на Националния съвет на
Младежкото обединение се създава Клуб на почет-
ните членове на Младежкото обединение.

Чл. 29. (1) Настоящите правила се прилагат нераз-
делно с Устава на БСП, а въпросите, нерегламенти-
рани с тези правила, се решават съобразно Устава
на БСП и правилниците за неговото прилагане, приети
от НС на БСП.

(2) Настоящите правила влизат в сила след
приемането и утвърждаването им от Националния
съвет на БСП.

(Утвърдени с решение на НС на БСП
от 21 декември 2014 г.)
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ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЕДИНЕНИЕТО
НА ЖЕНИТЕ – СОЦИАЛИСТКИ

В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
Приети от Учредителното събрание, изменени и допълнени
от II, ІІІ Национално събрание и ІV Национална конференция

на Обединението на жените (социалистки в БСП
София, 2012 г.

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „Обединението на жените - социалистки в
БСП” е организационно обединение на жени - чле-
нове на БСП, обединени на основата на своите
специфични интереси.

Чл. 2. Обединението е израз на необходимостта от
общи действия на жените - членове на БСП, с цел
отстояването, разпространението и развитието на
социалистическата идея в България.

Чл. 3.(1) В своята дейност Обединението се ръко-
води от принципите, залегнали в програмните доку-
менти и Устава на БСП.

(2) Обединението осъществява дейността си
чрез демократични средства за въздействие и взаи-
модействие със структурите на гражданското обще-
ство и държавата и чрез партийните структури на
БСП на всички нива.

Чл.4. Обединението координира дейността на сво-
ите членове при различни партийни и обществени
мероприятия, прояви и инициативи.

ГЛАВА II. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ
НА ОБЕДИНЕНИЕТО НА ЖЕНИТЕ -
СОЦИАЛИСТКИ В БСП

Чл. 5. Обединението на жените - социалистки в
БСП си поставя за цел да:

(1) работи за равнопоставеността на половете
в БСП и обществото и за активизиране дейността на
жените в средите на партията;

(2) обединява усилията на жените за изработ-
ване на политиката на БСП в областта на равнопо-
ставеността на половете, защита правата на жените
на национално и регионално равнище;

(3) участва активно в процесите и дейностите
за разгръщане на социалистическото женско движе-
ние;

(4) работи за приобщаването на жените към
БСП и нейната политика;

(5) установява връзки със сродни структури за
задълбочаване на диалога както на национално, така
и на международно ниво;

(6) развива пропагандна, информационно-из-
дателска и друга дейност с всички съвременни сред-
ства на комуникациите;

(7) организира срещи на своите структури или

техните ръководства, семинари и обучения от взаимен
интерес.

ГЛАВА III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 6.(1) Членството в Обединението се осъщест-
вява чрез индивидуално и доброволно участие на
жени - социалистки в клубове от различни общини
на страната, изградени по реда на чл. 46 от Устава
на БСП.

(2) Участието и напускането на клуб на же-
ните – социалистки става въз основа на устно заяв-
ление до неговото ръководство.

(3) Приемането на нов клуб в Обединението
се извършва след подаване в Съвета на Обединени-
ето на Протокол за учредяване на клуба, списък с
поименен състав на членовете и Решение за избор
на ръководство. Съветът на Обединението разглежда
документите, констатира създаването на Клуба и го
регистрира.

(4) Симпатизантите могат да участват в рабо-
тата на Обединението със съвещателен глас.

ГЛАВА IV. УСТРОЙСТВО

Чл. 7. Устройството на Обединението се основава
на:

(1) сдружаване на клубове, в които членуват
жени - членове на БСП, обединени от общия си
интерес за паритет и солидарност;

(2) избор и делегиране;
(3) разграничение на функциите и правомощи-

ята на ръководните и изпълнителните органи.
Чл.8. Решенията в Обединението на всички нива

се взимат с обикновено мнозинство при участието на
повече от половината от членовете на съответната
структура или орган, освен ако в Правилата не е
предвидено друго.

Чл.9. Регистрацията в Обединението се извършва
в ИБ на НС на БСП.

Раздел I. Местни структури
Чл. 10. На общинско (районно) ниво Обединението

изгражда клубове. На територията на една община
(район) не може да има повече от един клуб. По
решение на общинския (районен) клуб могат да се
изграждат секции към него на териториален, темати-
чен или друг признак.

(1) Общинският (районният) клуб се регистри-
ра в ОбС (РС) на БСП по реда на правилата за* Приложенията виж на стр. 59-77



41

1
15

ÏÐÀÂÈËÀ ÇÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ È ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ
ÍÀ ÎÁÅÄÈÍÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÆÅÍÈÒÅ – ÑÎÖÈÀËÈÑÒÊÈ

Информационен бюлетин на НС на

регистрацията в БСП.
(2) Общинският (районният) клуб избира де-

легати за Националната конференция на Обедине-
нието по норма на представителство, определена от
Съвета на Обединението, както и за областния съвет,
а в градовете с районно деление, когато е необхо-
димо, и за градския съвет на Обединението.

(3) избират до двама делегирани делегати на
общинската (районната) конференция на БСП според
нормата на представителство, определена от съответ-
ния партиен съвет на основание чл.33, т.4.4, “б” от
Устава на БСП.

Чл. 11. Областните съвети:
(1) координират дейността на общинските (рай-

онните) клубове на Обединението на територията на
съответната област;

(2) към Съвета на Обединението могат по
преценка да се създават различни работни, експертни
и консултантски групи, които да подпомагат дейността
на общинските клубове при взимането на решения
или провеждането на различни инициативи и меро-
приятия;

(3) Областните съвети на Обединението в
градовете с районно деление спазват принципите на
териториална организация на Областните съвети на
БСП, определени от Устава на БСП.

Чл. 12.(1) В столицата и в градовете с районно
деление могат да се създават Градски съвети. Град-
ският съвет в София има статут на Областен съвет.

(2) Градските съвети на Обединението:
1. разработват и отстояват позиции и стано-

вища на Обединението на градско равнище;
2. координират дейността на районните клубо-

ве на територията на съответния гард;
3. избират градски координатор.
4. избират до двама делегирани делегати на

общинската (районната) конференция на БСП според
нормата на представителство, определена от съответ-
ния партиен съвет на основание чл.37, т.4.4, “б” от
Устава на БСП.

(3) Градските съвети на Обединението се
състоят от председателите на районните клубове и по
един делегиран представител от всеки клуб.

12а. Членове на Областните съвети на Обе-
динението са членовете на Националния съвет на
Обединението от съответната област, председателите
на общинските клубове и по един делегиран предста-
вител от всеки клуб.

Областният съвет избира от своя състав областен
координатор.

Раздел II. Национални органи
Чл. 13. Националната конференция:

(1) се свиква по решение на Съвета на Обе-
динението или по искане на не по-малко от полови-
ната от клубовете;

(2) в нея участват членовете на Съвета на
Обединението, областните координатори и делегати,
избрани от събранията на общинските (районните)
клубове по норма на представителство, определена
от Съвета на Обединението.

Чл.14. Националната конференция:
(1) обсъжда и приема отчета на Съвета на

Обединението и приема решения по него;
(2) приема, изменя и допълва насоките за

дейността и Правилата за организацията и дейността

на Обединението;
(3) решава въпросите за прекратяване дей-

ността на Обединението;
(4) избира Съвет, спазвайки принципа на ре-

гионалния баланс, и Председател на Обединението.
Чл. 15. Съветът на Обединението:

(1) отстоява принципите и интересите на Обе-
динението пред ръководството на партията;

(2) координира и подпомага дейността на
клубовете и съветите;

(3) утвърждава финансовите разходи;
(4) обсъжда молбите за членство в Обедине-

нието и взима съответните решения;
(5) поддържа връзки с други органи и органи-

зации;
(6) към Съвета на Обединението могат да се

изграждат експертни и работни групи, които изработ-
ват становища, декларации и анализи, и подпомагат
дейността на Обединението при взимането на реше-
ния по различни проблеми;

(7) избира от своя състав Оперативно бюро,
което координира текущата работа на Обединението,
обсъжда и внася в Съвета различни документи, по-
зиции, предложения, проекти и други;

(8) избира делегирани делегати на Конгреса
на БСП според нормата на представителство, опре-
делена от Националния съвет на основание чл.39,
т.1.4, “б” от Устава на БСП.

Чл.16. Председателят на Съвета на Обединението:
(1) представлява Обединението в отношения-

та и връзките му с други сродни структури както в
партийните среди, така и извън тях;

(2) свиква и ръководи заседанията на Съвета
на Обединението;

(3) свиква и ръководи дейността на Оператив-
ното бюро.

ГЛАВА V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл.17. Обединението разполага със средства, на-
брани от доброволни вноски на клубовете, дарения
на социалисти и симпатизанти, собствени прояви и
дейности, в рамките на бюджетите на общинските
(районните), областните съвети и на Висшия съвет на
БСП.

Набраните средства се изразходват съгласно при-
етите от БСП правила за финансово-деловодната
дейност и трудовите взаимоотношения.

Чл.18. Към Обединението могат да се създават
фондове със специално предназначение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Дейността на Обединението се прекратява
с решение на Националната конференция, ако за него
са гласували 2/3 от делегатите й.

Чл. 20. Въпросите, нерегламентирани от тези пра-
вила, се решават от Съвета на Обединението за
периода до следващото Национално събрание.

Чл. 21. Настоящите Правила се прилагат неразрив-
но с Устава на БСП и предвидените от него правила
за регистрация и дейност в партията.
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ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИТЕ

В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

ПРЕАМБЮЛ

Движението на ветераните в БСП работи в съот-
ветствие с Програмата и Устава за съхранение, раз-
витие и утвърждаване на основните прогресивни
ценности, завещани на човечеството от ранното
християнство през ренесанса и хилядолетните борби
на трудещите се за свобода, справедливост, солидар-
ност, равенство, за преодоляване на бедността, ек-
сплоатацията, дълбоките социални и материални
различия в нашето общество. Тези ценности ветера-
ните осмислят и предават чрез личния си пример и
живот на новите поколения. Ветераните се подпома-
гат взаимно и активно при осъществяване на техните
лични, семейни и обществени начинания, продължа-
ват традицията на другарство. Движението на вете-
раните в БСП не е идейно течение, а символ на
единството на поколенията на левите сили.

Част I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
Движението на ветераните – социалисти е орга-

низационно обединение на възрастни членове и сим-
патизанти на БСП, свързани на основата на своите
специфични интереси и потребности.

Чл. 2.
Движението е израз на необходимостта от общи

действия на възрастните членове и симпатизанти на
левите сили за разпространяване и отстояване на
социалистическите идеи в България и за подкрепа на
обществените органи и организации за социална
защита на възрастните хора.

Чл. 3.
(1) В своята дейност Движението се ръководи

от основните принципи на програмните документи и
Устава на БСП;

(2) Движението осъществява своята дейност
чрез демократични средства за въздействие и взаи-
модействие със структурите на гражданското обще-
ство и държавните структури, с работа и инициативи,
ориентирани към проблемите на пенсионерите и
възрастните. Работи чрез и в постоянно взаимодей-
ствие със структурите на БСП на всички равнища.
Отчита се пред НС на БСП и конгреса на партията.

Чл. 4.
Движението участва активно чрез своите членове,

симпатизанти и структури в координация със струк-
турите на БСП в различни обществени и политически
мероприятия, прояви и инициативи.

Част II

ЦЕЛИ НА ДВИЖЕНИЕТО
НА ВЕТЕРАНИТЕ В БСП

Чл. 5.
Движението на ветераните в БСП си поставя за

цел:
(1) да работи за запазване и развитие на

организираната обществена активност на гражданите,
споделящи левите и социалистическите идеи;

(2) да обединява усилията за изработване и
реализиране на политиката на БСП с големия опит
на ветераните и запазване на връзката между поко-
ленията в БСП и обществото;

(3) да участва активно във формирането и
реалното провеждане на политиката на БСП за за-
щита на възрастните чрез държавните, общинските и
обществените органи и организации;

(4) да подпомага откриването, обучението и
ориентирането на млади симпатизанти социалисти
към партийна, обществена, държавна и стопанска
дейност, да насочва възрастните социалисти и сим-
патизанти към активна работа в структури на граж-
данското общество, свързани със социализацията на
възрастните хора и защита на техните материални,
здравни и духовни интереси;

(5) да установява и развива връзки със сродни
структури на партии и организации на гражданското
общество за съвместни действия в полза на възра-
стните хора в страната. Особено внимание да обръща
на левите организации на пенсионерите в страната,
на Конфедерацията за защита социалните интереси
на пенсионерите и на БАС;

(6) да установява връзки и да взаимодейства
със структури, съюзи и организации на възрастните
в чужбина (предимно страните от ЕС); да работи най-
активно с организацията на възрастните на ПЕС (PES
SO, i.e. PES Segnior organization), да извършва про-
пагандна, информационно-издателска и друга дейност
с всички съвременни средства за комуникация.

Приети на Националната учредителна конференция
на Движението на ветераните в БСП, състояла се на 20 ноември 2008 г.

и допълнени от Третата национална конференция
на Движението на ветераните в БСП, състояла се на 11 май 2012 г.

* Приложенията виж на стр. 59-77
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Част III

ЧЛЕНСТВО В ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 6.
(1) Членството в Движението се осъществява

чрез индивидуално и доброволно участие на възра-
стни социалисти и симпатизанти, групирани в клубове.
Индивидуалното членство на организирани социали-
сти в клуб на Движението може да не съвпада
непременно с членството в общините на постоянен
партиен отчет и членовете на БСП не напускат ОПО,
в които членуват;

(2) Включването и напускането на даден клуб
на социалисти или симпатизанти се извършва въз
основа на устно заявление до ръководството на
клуба;

(3) Клуб се учредява по инициатива на не по-
малко от петима членове или симпатизанти на БСП,
за което те съставят протокол, списък с поименния
състав на клуба, избират ръководство (председател,
секретар и при нужда членове). За учредяване на
дружество се уведомява Общинския клуб на Движе-
нието, който го регистрира;

(4) Със съгласието на Общинския клуб на
Движението в него могат да се регистрират като
колективни членове действащи клубове, изградени по
интереси, колегиални кръгове или квартални общно-
сти, ако удовлетворяват изискването за ясна социал-
на, патриотична и политическа позиция;

(5) Всеки клуб получава регистрационен но-
мер и може (по желание и решение на членовете)
да избере свое име;

(6) За отделни или постоянни дейности клу-
бовете от една или различни общини и области могат
да се сдружават; за което те информират съответните
ръководни структури.

Част IV

ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

Чл. 7.
Организационното устройство на Движението на

ветераните се основава на следните принципи:
(1) доброволно сдружаване на клубове на

ветераните на териториален принцип или по специ-
фични интереси, обединени от социалистическите
идеали и от заложените в основите на Движението
принципи;

(2) изборност и делегиране на пълномощия;
(3) разграничаване на функциите, правата,

задълженията и правомощията на ръководните и
изпълнителските органи;

(4) максимална самостоятелност на клубовете
и техните хоризонтални обединения за дейност.

Чл. 8.
Решенията в Движението на всички нива се вземат

по реда на Устава на БСП, освен ако в Правилата
не е предвидено друго. При вземане на решения
всеки клуб и ръководна структура се стремят към
консенсус. Когато се взема решение по вътрешнопар-
тийни въпроси, право на глас имат само членовете
на БСП, а симпатизантите участват със съвещателен
глас.

Чл. 9.
Регистрацията на общинските (районните) клубове

на Движението се извършва на пленума на съответ-
ния Общински (Районен) съвет на БСП, а областните
клубове се регистрират в Областния съвет на БСП.

Чл. 10.
На общинско (районно), а за Пловдив и Варна -

на градско ниво, се изграждат местни клубове на
Движението на ветераните, които в съответствие с чл.
6, ал. 5 от Правилата получават регистрационен
номер и могат да избират свое име.

Чл. 11.
Местните клубове на Движението на ветераните се

регистрират в съответния съвет на БСП по реда на
чл.14 и чл.15 от Правилника за регистрация в БСП
и осъществяване дейността на федерациите.

Чл. 12.
Местните клубове избират делегати за общинска,

районна или градска конференция на Движението на
ветераните по норматив, утвърден от общинския
клубен съвет.

Чл. 13.
Ръководствата на общинските, районните или град-

ските клубове се избират на Общо събрание на
Движението на ветераните в общината или на кон-
ференции. Председателите на местните клубове са по
право членове на общинския, районния или градския
клуб на Движението на ветераните. Общинските,
районните или градските клубове на Движението на
ветераните имат координиращи функции по отноше-
ние на клубовете, действащи на територията на
общината (района).

Чл. 14.
Областните (за София градският) клубове на Дви-

жението на ветераните се избират от Областната
конференция, делегатите, за която се избират на
общински (районни) конференции (общи събрания) на
Движението на ветераните по норматив, утвърден от
Областния съвет на Движението на ветераните. В
делегатския състав за областните конференции се
препоръчва да се включат председателите на общин-
ските, районните и градските клубове. Областните
клубове на Движението на ветераните имат коорди-
ниращи функции по отношение на общинските и
местните клубове.

Чл. 15.
Областните конференции избират оперативни ръко-

водства на областния клуб на Движението на вете-
раните на БСП - председател, зам.-председател,
секретар и по преценка брой членове. Избира и
членове на областния клуб. В областния клуб се
препоръчва да се включат по право председателите
на общинските, районните и градските клубове на
ветераните, както и общественици, кметове, научни,
културни дейци и политици, които имат желание да
работят за каузата на ветераните и възрастното
поколение.

Чл. 16.
Към областните клубове по преценка могат да се

изграждат работни и консултативни групи за експерт-
но осигуряване на предвидени мероприятия и иници-
ативи.

Чл. 17.
Националните органи на Движението на ветерани-

те са Национална конференция и Национален съвет
на Движението на ветераните. Мандатът им е
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3 години или еднакъв с мандата на НС на БСП.
Чл. 18.
Националната конференция на Движението на

ветераните се свиква съгласно предвидената в насто-
ящите Правила периодичност с решение на Нацио-
налния съвет на Движението на ветераните или по
писмено заявено искане на не по-малко от полови-
ната на официално регистрираните клубове.

Чл. 19.
Делегатите за Националната конференция се из-

бират от общинските (районните) конференции (общи
събрания) по норма на представителство, утвърдена
от Националния съвет на Движението.

Чл. 20.
Националната конференция на Движението на

ветераните:
(1) Изслушва, обсъжда и приема доклада на

Националния съвет на Движението на ветераните и
приема решение по него;

(2) Приема, изменя и допълва насоките за
дейността и Правилата за организация на Движени-
ето на ветераните;

(3) Решава въпросите за видоизменение или
прекратяване на дейността на Движението на вете-
раните;

(4) Избира Национален съвет и председател
на обединението; председателят на Движението на
ветераните може да бъде избиран най-много за два
мандата;

(5) Членове на Националния съвет на Движе-
нието на ветераните са по право председателите на
областните (за София - градския) съвети на Движе-
нието на ветераните, както и (по преценка на кон-
ференцията) за негови членове се избират дейци на
науката, културата, на обществено-политическия
живот с отношение към проблемите на ветераните в
БСП и на възрастното поколение в страната.

Чл.21.
Националният съвет на Движението на ветераните:

(1) Отстоява принципите, интересите и реше-
нията на Движението на ветераните пред ръководст-
вото на партията;

(2) Информира обществеността за дейността
на Движението на ветераните, като използва сред-
ствата за масово осведомяване;

(3) Координира и подпомага методически и с
други средства дейността на клубовете и съответните
съвети;

(4) Управлява финансите на Движението на
ветераните;

(5) Обсъжда молбите за членство на клубове
за колективно членство (съгласно чл.6 (6) от насто-
ящия Правилник) и взема съответното решение;

(6) Поддържа връзки с други органи и орга-
низации от страната и чужбина;

(7) Към Националния съвет на Движението на
ветераните могат да се изграждат експертни и работ-
ни групи, които подготвят становища, декларации,
анализи и други материали и подпомагат дейността
на Движението на ветераните за вземане на решения
по различни проблеми;

(8) Избира от своя състав зам.-председател,
секретар и Оперативно бюро, което координира и
води текущата работа на Движението на ветераните
и внася за обсъждане в Националния съвет на БСП
предложения за документи, позиции и други;

(9) Съветът заседава не по-малко от два пъти
годишно, а Оперативното бюро се събира по целе-
съобразност, но не по-малко от един път на два
месеца.

(10) При отпадане на член от Националния
съвет при трайна невъзможност да участва в работата
му, другарят се освобождава и заменя с друга кан-
дидатура по предложение на Председателя на Наци-
оналния съвет. Предложението се утвърждава от
Националния съвет с обикновено мнозинство (по
необходимост по кореспондентен начин);

(11) За излизащите от ръководствата на Дви-
жението на ветераните по лични или здравословни
причини председатели на структури се въвежда зва-
нието “Почетен председател”, с право на участие в
работата на съответния орган със съвещателен глас.

Чл.22.
Председателят на Движението на ветераните:

(1) Представлява Движението на ветераните
в отношенията и връзките му с други сродни струк-
тури на БСП, както и организации извън тях;

(2) Свиква и ръководи дейността на Оператив-
ното бюро;

(3) При необходимост се замества от зам.-
председателя или секретаря, който води организаци-
онната работа на Оперативното бюро.

Част V

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Чл.23.
(1) Обединението разполага със собствени

средства, които се набират от доброволни вноски на
клубовете, дарения от социалисти и симпатизанти,
собствени прояви и дейности и средства, предвидени
за дейности на Движението на ветераните в рамките
на бюджетите на общинските (районните), областните
съвети и на Националния съвет на съвет на БСП.

(2) Набраните средства се разходват съгласно
Правилника за финансовата и деловодната дейност и
трудовите взаимоотношения в БСП.

(3) Към обединението могат да се създават
целеви фондове със специално предназначение, под-
чинени на условията по алинея (2).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24.
Дейността на Движението на ветераните се пре-

кратява с Решение на Националната конференция,
ако за него са гласували поне 2/3 от делегатите му.

Чл. 25.
Въпросите, нерегламентирани в тези правила, се

решават от Националния съвет на Движението на
ветераните до следващата Национална конференция.

Чл. 26.
Настоящите правила се прилагат в съгласие с

Устава на БСП и Правилника за регистрация в БСП
за осъществяване дейността на федерациите.
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Информационен бюлетин на НС на

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАРТИЙНИ РЕФЕРЕНДУМИ
ПО ВЪПРОСИ ОТ НАЦИОНАЛНО, ОБЩОПАРТИЙНО

И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящия Правилник се уреждат услови-
ята и реда за провеждане на референдуми в БСП
(чл.21 от Устава на БСП).

Чл.2. Партийният референдум е форма за пряко
участие на социалистите и съратниците на партията
“в изработване, провеждане, защита и оценка на
политиката на БСП” (чл.13, т.1; чл.14, т.2 от Устава
на БСП).

Чл.3. Право на участие в партиен референдум имат
членовете и съратниците на БСП с избирателни права
(чл.21, т.4 от Устава на БСП), включени в регистър
към местния партиен орган.

Чл.4. Въпросите, които се решават чрез допитване,
“обвързват ръководството на съответното партийно
ниво с произтичащите от референдума решения”
(чл.21, т.5 от Устава на БСП).

II. ОБЩОПАРТИЕН РЕФЕРЕНДУМ

Чл.5. Чрез общопартиен референдум членовете и
съратниците на БСП непосредствено решават основ-
ни въпроси, които са от компетентност на Конгреса
или НС на партията.

Чл.6. На основата на резултатите от референдума
се формират позиции на НС на БСП и се предприемат
законодателни инициативи на ПГ на партията.

Чл.7. Предложение до Националния съвет на БСП
за провеждане на общопартиен референдум могат да
правят:

- най-малко 1/3 от неговите членове;
- Изпълнителното бюро на Националния съвет.

Чл.8. Решение за провеждане на общопартиен
референдум се приема от Националния съвет на БСП.

8.1. С решението се определя въпросът, на
който социалистите и съратниците трябва да отгово-
рят с “да” или “не”.

8.2. С решението се определя датата на
провеждане на референдума, не по-късно от 3 месеца
след Решението.

8.3. НС на БСП избира Централна комисия по
подготовката (в т.ч. и организацията на разяснител-
ната кампания) и провеждането на референдума.

8.4. В едномесечен срок от приемане на
решението по предложение на Централната комисия
НС на БСП утвърждава книжата за референдума.

Чл.9. Организационно-техническата подготовка на
общо-партийния референдум се осъществява от Цен-
тралната комисия и съответните структури на мест-
ните партийни органи.

9.1. Местните партийни органи (ОбПС, РС, ГС)
формират общински (районни) комисии и предизборни
звена, включително и секционни комисии за провеж-
дане на референдума в ОПО.

9.2. В населени места (села, квартали, микро-
райони) с повече от една ОПО гласуването може да
бъде в една избирателна секция.

9.3. Общинските (районните) комисии обобща-
ват данните от протоколите на секционните комисии
в ОПО и ги изпращат в Централната комисия по
провеждане на референдума.

9.4. В Столична община и в градовете с
районно деление общинските комисии обобщават
данните от районните партийни организации и ги
предават в Централната комисия по провеждане на
референдума.

Чл.10. Националният съвет на БСП възлага коор-
динацията и изпълнението на дейностите по органи-
зационно-техническата подготовка на референдума
на секретар на ИБ.

10.1. Разходите по провеждане на общопар-
тийния референдум се поемат от НС на БСП.

10.2. Общопартийният референдум се провеж-
да по списъците на членовете от електронния ре-
гистър и съратниците на партията по списъци в
партийните съвети.

Чл.11.(1) Бюлетините за провеждане на общопар-
тийния референдум са бели. Размерът им се утвържда-
ва от Централната комисия.

(2) Бюлетината съдържа:
1. Надпис: общопартиен референдум;
2. Логото на БСП;
3. Въпроса, на който социалистите и съратни-

ците трябва да отговорят;
4. Положителен отговор с думата “да”;
5. Отрицателен отговор с думата “не”.
6. Предпочитаният от гласоподавателя отговор

се загражда с кръг или се отбелязва с друг знак
(подчертаване, “х”, “v”).

Чл.12. Гласоподавателите гласуват, като поставят
в плик една бюлетина и я пускат в определената за
целта кутия.

Чл.13. Бюлетините са недействителни, когато:
1. Са намерени в избирателната кутия без

плик;
2. Не са по образец;
3. В плика са поставени две или повече
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бюлетини с различни отговори;
4. Празните пликове се смятат за недействи-

телни бюлетини;
5. Зацапвания, зачертавания и механични

повреди не правят бюлетината недействителна;
6. Ако в плика има повече от една бюлетина

от един вид, за действителна се признава само една.
Другите се унищожават от секционната комисия.

Чл.14.(1) След приключване на гласуването секци-
онната комисия съставя протокол, в който се посоч-
ват:

1. Наименование на общината;
2. Номерът на секцията, идентичен с номера

на ОПО в населеното място;
3. Броят на гласоподавателите по избирател-

ните списъци (на социалистите и съратниците);
4. Броят на  гласувалите според подписите в

избирателните списъци;
5. Броят на гласувалите според намерените в

кутиите пликове;
6. Броят на действителните бюлетини с “да”;
7. Броят на действителните бюлетини с “не”;
8. Броят на недействителните бюлетини и

празните пликове.
(2) Протоколът се съставя в два екземпляра,

от които единият се изпраща в общинската (районна)
комисия, а вторият заедно с всички изборни матери-
али - в ОбПС (РС) на БСП.

Чл.15.(1) Общинската (районната) комисия на
основата на протоколите от секционните комисии
обобщава данните за общината (района) и ги отра-
зява в протокол, в който се посочват наименованието
на общината (района) и броят на:

1. Секционните комисии;
2. Секционните комисии, представили прото-

коли;
3. Гласоподавателите в общината (района)

според избирателните списъци;
4. Намерените пликове в избирателните кутии;
5. Гласувалите гласоподаватели според подпи-

сите в избирателните секции;
6. Действителните бюлетини - общ брой;
7. Действителните бюлетини с “да”;
8. Действителните бюлетини с “не”;
9. Недействителните бюлетини и празните

пликове.
(2) Протоколът се съставя в два екземпляра,

от които единият се изпраща на Централната коми-
сия по провеждане на общопартийния референдум,
а вторият остава в ОбПС, (РС) на БСП.

(3) В Столична община и градовете с районно

деление районните комисии изпращат първия ек-
земпляр от протокола на Общинската комисия за-
едно с протоколите на секционните комисии. Общин-
ската комисия обобщава данните за общината и
съставя протокол, първият екземпляр от който заед-
но с протоколите на секционните и районните коми-
сии изпраща на Централната комисия за провеждане
на общопартийния референдум, а вторият екзепляр
остава в ГС на БСП.

Чл.16.(1) Централната комисия по провеждане на
общопартиен референдум обобщава данните за ця-
лата партия и обявява резултатите от гласуването.

(2) Референдумът е редовно проведен, ако в
гласуването са участвали повече от половината от
гласоподавателите. В противен случай резултатът се
приема за допитване.

(3) Предложението, предмет на референдума,
се смята за прието, ако за него са подадени повече
от половината от действителните гласове с “да”.

Чл.17.(1) Решението, прието чрез общопартиен
референдум, се обявява от Председателя на НС на
БСП и влиза в сила и НС на БСП предприема
необходимите мерки за неговата реализация.

(2) Ако предложението, което е било предмет
на общопартиен референдум не е прието, такъв
повторно може да се проведе най-рано след три
години.

III. МЕСТНИ ПАРТИЙНИ РЕФЕРЕНДУМИ

Чл.18.(1) Местен пертиен референдум се провежда
само по въпроси от местно значение, които са от
компетентността на политическите и гражданските
структури относно участието им в местното само-
управление или по въпроси на партийната дейност.

 (2) Местен референдум се провежда в от-
делна община, група общини, район, град, област
(чл.21, т.2 от Устава на БСП).

Чл.19.(1) За подготовката и провеждането на
местен партиен референдум съответният партиен
орган (ОбПС, РС, ГС, ОблС на БСП) приема правила
- аналогични на Правилника за условията и реда за
провеждане на общопартиен референдум.

 (2) Местният партиен орган уведомява НС
на БСП за резултатите от проведения местен пар-
тиен орган.

(Приет с решение на НС на БСП
от 27 февруари 2010 г.)
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ПРАВИЛНИК
ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО

НА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ
ПРИ ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

НА БСП ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ
Този Правилник се приема на основание на чл. 55

от Устава на БСП и определя реда за подготовката
и провеждането на вътрешнопартийни избори при
издигане на кандидатите на партията за публични
длъжности - президент и вицепрезидент, народни
представители, членове на Европейския парламент,
кметове и общински съветници.

Решението за вида на изборите - преки вътреш-
нопартийни или от общинските партийни конферен-
ции, се взема от НС на БСП (чл. 57 от Устава на БСП).
Пряк вътрешнопартиен избор за мажоритарна пози-
ция се провежда само ако кандидатите са повече от
един.

Организацията и контролът на преките вътрешно-
партийни избори или изборите от общинските конфе-
ренции се възлага на Комисията по изборния процес,
избрана от НС на БСП (чл. 55 от Устава на БСП).

I. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРИНЦИПИ
И КРИТЕРИИ ЗА ИЗДИГАНЕ
НА КАНДИДАТУРИТЕ И ФОРМИРАНЕ
НА ПРОЕКТОЛИСТИТЕ ЗА ПРЕКИ
ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ
ИЛИ ИЗБОРИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ

1.1. Кандидатите за президент и вицепрези-
дент, членове на Европейския парламент, народни
представители, общински съветници и кметове от
името на БСП могат да бъдат български граждани,
за които са налице изискванията на Конституцията
и законите на страната и които притежават високи
нравствени и професионални качества (чл. 53, т. 1).

1.2. Кандидатстващият от името на БСП под-
писва декларация, че е съгласен да бъде издигната
неговата кандидатура, че отговаря на изискванията
на Конституцията, законите на страната, Устава на
БСП (за членове на БСП) и че ще бъде лоялен към
политиката на партията (чл. 53, т. 2).

1.3. При издигането на кандидатурите и фор-
мирането на листите за публични длъжности се от-
разяват и уставните изисквания, заложени в Етичния
кодекс (чл. 59) за деклариране:

- на имуществото на кандидатите;
- липса на несъвместимост с Устава, Програ-

мата и Етичния кодекс на БСП;
- липса на конфликт на интереси.
1.4. Задължително условие е да бъде приета

оценка за досегашната дейност на номинирания
(съгласно чл. 54, т. 1 и чл. 18 от Устава).

1.5. Ако някой кандидат не отговаря на посо-
чените условия и изисквания, не се включва в про-
ектолистата.

2. Издигането на кандидатурите и формиране-
то на проектолистите се осъществява и на основата
на изискванията и принципите за:

- демократичност и гласност при издигане на
кандидатурите;

- целенасоченост, представителност и ефек-
тивност в дейността на нашите кандидати в бъдещия
изборен орган;

- приемственост и обновление;
- съчетание на националните и общопартий-

ните интереси с местните приоритети в съответствие
с равнището на политическите отговорности;

- алтернативност при избора на кандидати за
публични длъжности (чл. 44, т. 1).

3. Основните критерии при подбора на канди-
датите са:

- компетентност и професионализъм;
- избираемост и конкурентоспособност;
- политическа лоялност и нравствена чистота;
- висока образователна и обща култура и

подготовка;
- комуникативност, способност за общуване,

диалогичност;
- физическа и психическа устойчивост, рабо-

тоспособност.
4. Принципите и критериите за издигането и

утвърждаването на кандидатурите могат да се акту-
ализират и конкретизират с решение на НС на БСП
или съответно - на общинските (градските) съвети на
БСП в зависимост от вида, характера и специфичните
особености на всеки отделен избор, от евентуално
настъпилите промени в нормативната законодателна
уредба и изискванията към кандидатите.

5. Решенията за партньорство, съвместно
участие и коалиране с други политически партии и
организации се вземат от Националния съвет и от
общинските (градските) съвети - при местни избори;
местните политически съюзи следва да са съобразени
с общопартийните решения (чл. 49).

6. При въпроси от коалиционен характер ре-
шенията за издигането и подкрепата на кандидатите,
наложени от стратегия за предизборно сътрудниче-
ство, се вземат от Националния съвет или съответ-
ните областни и общински (градски) съвети (чл. 54,
т. 6).

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КАНДИДАТИ
ЗА ПУБЛИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ,
ФОРМИРАНЕ НА ПРОЕКТОЛИСТИ
ЗА ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ

7. Предложения за кандидати се правят съот-
ветно (чл. 56):

7.1. За президент и вицепрезидент от:
- общинските, районните и градските съвети

на БСП;
- НС на БСП и парламентарната група;
- националните структури на Младежкото обе-

динение, Обединението на жените - социалистки, на
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Движението на ветераните и от гражданските орга-
низации, свързани с БСП.

7.2. За народни представители и представите-
ли в Европейския парламент от:

- членове на БСП и ОПО;
- областните, общинските, градските и район-

ните съвети на БСП;
- Младежкото обединение, Обединението на

жените - социалистки и Движението на ветераните;
- съратници, симпатизанти и граждански ор-

ганизации, свързани с БСП.
7.3. За местни органи на властта от:
- членове на БСП и ОПО;
- общински (районни, градски) и областни

съвети на БСП;
- Младежкото обединение, Обединението на

жените - социалистки и Движението на ветераните;
- съратници, симпатизанти и граждански ор-

ганизации, свързани с БСП.
8. Оценяването на кандидатите за нов мандат

се извършва (чл. 57) съответно за:
- президент и вицепрезидент - от НС, съгла-

сувано с парламентарната група и областните съвети
на БСП;

- представители в ЕП - от НС, съгласувано с
областните съвети и Групата на социалистите в ЕП;

- народни представители - от НС, след съгла-
суване с парламентарната група и съответните обла-
стни съвети;

- за общински съветници и общински кметове
- от съответния общински (градски) съвет;

- за кметове на населени места - от общин-
ския (районен, градски) съвет, съгласувано с ОПО на
населеното място и групата съветници социалисти.

9. Преценка за нови кандидати се извършва
(чл. 58) съответно за:

- президент и вицепрезидент - от НС, съгла-
сувано с парламентарната група и областните съвети;

- представители в ЕП - от НС, съгласувано със
съответните партийни органи в избирателния район,
в който членуват;

- народни представители - от Националния и
областния (градския за София и Пловдив) съвет, след
съгласуване със съответния общински (районен) съвет
на организацията, в която членуват;

- за общински съветници и общински кметове
- от общинския (градски, районен) съвет, съгласувано
с ОПО; от общинския (градски) съвет, съгласувано с
НС - за кметове на общини;

- за кметове на населени места - от общинския
(районен) съвет, съгласувано с ОПО на населеното
място.

10. Формиране на проектолисти за вътрешно-
партийни избори.

10.1. Формирането и утвърждаването на
проектолисти за вътрешнопартийни избори се осъ-
ществява по равнища на компетентност от съответ-
ните партийни органи и в зависимост от вида на
изборите - преки вътрешнопартийни избори или из-
бори от общинските (градските) конференции. За
целта своевременно се утвърждава и огласява съот-
ветното политическо решение:

- за президент и вицепрезидент - от НС на
БСП;

- за народни представители - от ОблС на БСП
(за София и Пловдив - от ГС на БСП), съгласувано

с НС на БСП;
- за членове на Европейския парламент - от

НС на БСП;
- за кметове на общини - от общинските

(градските) съвети на БСП, съгласувано с НС на БСП;
- за съветници - от общинските (градските)

съвети на БСП;
- за кметове на кметства - от съответните

ОПО, съгласувано с общинския (районен, градски)
съвет.

Коалиционният, професионалният и възрастовият
модел (макет) на групата се определя при спазване
на принципа на равнопоставеност на половете и
равномерно разпределение на младите членове на
БСП по дължината на проектолистата:

- за европейския и за националния парламент
се приема от НС на БСП;

- за съответния общински (градски) съвет - от
общинския (градски) съвет на БСП.

Подреждането на листата се обсъжда след сключ-
ването на споразумение за местата с коалиционните
партньори. Конкретните имена на коалиционните
партньори се предлагат от ръководството на съответ-
ния коалиционен партньор и не се гласуват при
вътрешнопартийния избор в БСП. Конкретните имена
за гражданска квота също не се подлагат на вътреш-
нопартиен избор и се предлагат:

- за представители в Европейския парламент
- от НС на БСП;

- за народни представители в националния
парламент - от ОблС (градските в София и Пловдив)
на БСП, съгласувано с НС;

- за съветници в общинските съвети - от
общинския (градски) съвет на БСП.

Решението за подкрепа на независими кандидати,
издигнати от инициативни комитети, се взема от
съответните упълномощени органи на БСП:

- за президент и вицепрезидент - от НС на
БСП;

- за кметове на общини - от общинските
(градски) съвети на БСП, съгласувано с НС на БСП;

- за кметове на кметства - от съответните
ОПО, съгласувано с общинския (районен) съвет.

10.2. Броят на кандидатите в проектолистите
за народни представители, членове на ЕП, и общин-
ски съветници следва да бъде съобразен със съответ-
ния брой мандати и потенциално избираеми места, но
дължината на проектолистите да не надвишава пове-
че от два пъти броя на мандатите.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕКИ
ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ
ИЛИ ИЗБОРИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ
ПАРТИЙНИ КОНФЕРЕНЦИИ.

11. Преки вътрешнопартийни избори или из-
бори от общинските (районни) партийни конференции
се осъществяват под политическото и организацион-
ното ръководство на НС на БСП и съответно - на
областните, общинските (градските, районните) пар-
тийни съвети и основните партийни организации.

По решение на съответния общински (градски)
съвет на БСП прекият вътрешнопартиен избор може
да се проведе чрез свикване на общо събрание. В
този случай изборът се организира и провежда по
правилата за избор от общинска (районна, градска)
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партийна конференция.
12. Организацията и контролът на преките

вътрешнопартийни избори или изборите от общински-
те партийни конференции се осъществяват от избра-
ната от НС на БСП Комисия по изборния процес.

13. За непосредствената организация и про-
веждане на преки вътрешнопартийни избори се
утвърждават областни, общински (районни), а за
София, Пловдив и Варна - и градски избирателни
комисии (в примерен състав от 5 до 9 души).

14. Общинските (районните) съвети на БСП
изграждат секционни избирателни комисии. По пре-
ценка и с решение на общинските (районни) партийни
съвети функциите на секционни избирателни комисии
могат да се изпълняват и от ръководствата на основ-
ните партийни организации.

15. В избирателните комисии следва да се
включат авторитетни и уважавани членове на БСП,
ползващи се с доверието на партийните организации,
членовете, съратниците и симпатизантите на БСП, на
предложените кандидати. В техния състав е желател-
но да се привлекат компетентни специалисти по
изборния процес. Не се допуска участие в работата
на комисиите на кандидати за съответния изборен
орган.

Всеки кандидат, включен в листата за пряк вътреш-
нопартиен избор, има право на застъпници, които
могат да контролират провеждането на избора и
преброяването на гласовете. Застъпниците имат пра-
во да получат копия от протоколите за гласуването
в съответните секции (или конференции). Всички
наблюдатели се регистрират в съответната общинска
или районна избирателна комисия и получават удо-
стоверение за застъпник.

16. Изборът се провежда едновременно във
всички секции на съответния избирателен район в
един ден.

17. При провеждане на вътрешнопартийни
избори броят и разположението на секциите за гла-
суване се определя от общинските (районните) пар-
тийни съвети съобразно:

- териториалното разпределение на потенци-
алните избиратели;

- възможността за осигуряване на подходящи
помещения и време за гласуване;

- изисквания за надеждна идентификация и
достъпност на секциите за избирателите;

- условията и възможностите за добра орга-
низационно-техническа подготовка и провеждане на
избора и гарантиране тайната на вота.

На тази основа се утвърждава списък с поредни
номера и местонахождението на секциите за гласу-
ване. Копие от този списък се изпраща в Областния
партиен съвет (градските съвети в София, Пловдив и
Варна) и Комисията по изборния процес, утвърдена
от НС на БСП.

18. След утвърждаване на проектолистите (бюле-
тините) съответните партийни съвети ги отпечатват и
размножават в необходимия тираж за провеждане на
избора и ги предоставят на избирателните комисии,
като осигуряват и гарантират тяхното съхраняване до
изборния ден, както следва:

- президент и вицепрезидент, представители в
ЕП - от НС;

- народни представители - от ОблС на БСП;
- за общински съветници и общински кметове

и кметове на населени места - от съответния общин-
ски (градски) съвет.

19. Националният съвет, местните партийни
съвети и основните партийни организации осигуряват
широка публична разгласа, своевременно уведомява-
не на партийните членове, съратници и симпатизанти
на съответната територия за предстоящите избори и
обсъждания чрез средствата за масова информация,
листовки, нагледни материали, организиране на от-
крити събрания и чрез други подходящи средства.

20. Националният съвет, областните, общин-
ските (районните, градските) съвети и основните
партийни организации предприемат необходимите
мерки за осигуряване на равнопоставеност на отдел-
ните кандидати в политико-пропагандната кампания
за вътрешнопартийни избори и публичните обсъжда-
ния, като създават еднакви условия и възможности
за изява в предизборни събрания, срещи, в средст-
вата за масова информация, чрез печатни пропа-
гандни материали и др.

IV. ИЗБИРАТЕЛИ. ГЛАСУВАНЕ И ОТЧИТАНЕ
НА ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

21. Избиратели в преките вътрешнопартийни
избори са членове и съратници на БСП. Симпатизан-
тите могат да изказват своята позиция при провеж-
дането на вътрешнопартийни избори, но нямат право
на участие в гласуването.

22.1. Избирателните списъци се съставят по
ОПО от общинските (районни) партийни съвети, на
базата на списъци на състава на ОПО и на сърат-
ниците към 31 декември на годината, предхождаща
провеждането на вътрешнопартийния избор. Същите
се подписват от съответните председатели на ОПО.
В тях се отразяват:

- номерът и местонахождението на избирател-
ната секция;

- видът на избора;
- пореден номер и трите имена на избирателя;
- личен подпис на избирателя (полаган при

гласуването).
22.2. Контрол по достоверността на избира-

телните списъци осъществява Комисията по изборния
процес на НС на БСП.

23. Решенията в партийните организации и
органи се вземат с обикновено мнозинство при уча-
стие на повече от половината от членовете им
(чл. 15, т. 3).

23.1. Изборът на представители на партията
за публични длъжности е таен (чл. 16).

23.2. За членовете на ОПО с електронно
участие в дейността на БСП възможностите и редът
за формиране на предложения и участие в преки
вътрешнопартийни избори на кандидати за публични
длъжности се урежда с Правилник за електронно
участие в дейността на БСП, приет от НС (чл. 31, т.4).
Електронното гласуване се прилага след приключва-
не на електронната регистрация в БСП.

23.3. Видът и формата на бюлетините и дру-
гите документи за всеки избор, начинът на гласуване
и изразяване на вота на избирателите се определят
с решение на НС на БСП (по предложение на
Комисията по изборния процес), което се прави
публично достояние на партийните ръководства и
потенциалните избиратели.
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23.4. В преките вътрешнопартийни избори
волята на избирателите се изразява с позитивен вот
(чрез гласуване “за”, а не “против”):

- при избора на президент и вицепрезидент се
гласува за една кандидатпрезидентска двойка;

- при избора на представители в ЕП, на
народни представители и на общински съветници се
гласува до утвърдения максимален брой на кандида-
тите в окончателната проектолиста, но не повече от
два пъти броя на мандатите;

- при избора за кмет на общината и за кмет
на населеното място се гласува само за един кан-
дидат.

23.5. Кандидатите в листите за вътрешнопар-
тиен избор се подреждат по азбучен ред. При допълни-
телен избор:

- на кандидати за президент и вицепрезидент
в избора участват само първите две двойки, събрали
най-много гласове на първия тур;

- на кандидати за представители в ЕП, за
народни представители и общински съветници в из-
бора участват само онези кандидати, които не са
получили необходимия брой гласове на първи тур,
подредени по вишегласие (според получените гласове
на първи тур);

- при избора за кметове на общини и населени
места участват само първите двама кандидати, събра-
ли най-много гласове на първия тур.

24. Изборът приключва в предварително обя-
вения срок. В случай че в някои от избирателните
секции по това време има негласували и желаещи да
гласуват избиратели, с решение на секционната из-
бирателна комисия срокът се удължава до удовлетво-
ряване на тяхното желание, за което се уведомява
съответната общинска (районна) избирателна коми-
сия. Тя от своя страна уведомява Комисията по
изборния процес на НС на БСП.

25. Непосредствено след приключване на гла-
суването резултатите от избора се отразяват в про-
токол на секционната избирателна комисия, подписан
от всички нейни членове. Протоколът заедно с бю-
летините и избирателните списъци се предава в
общинската (районна) избирателна комисия най-късно
12 часа след приключване на избора.

След проверка на протокола и другите документи
секционната избирателна комисия получава препис-
разписка с данните от протокола. Препис-разписката
се съхранява от председателя на секционната изби-
рателна комисия до окончателното утвърждаване на
изборните резултати за територията на общината
(района, града).

25.1. Оригиналите на секционните протоколи
заедно с бюлетините и избирателните списъци се
съхраняват в Общинския (районен) съвет на БСП най-
малко една година след провеждане на избора.

25.2. Общинските (районни, градски) избира-
телни комисии, след проверка и приемане на секци-
онните протоколи, обобщават данните от тях и съста-
вят най-късно 24 часа след приключване на избора
протоколи, подписани от всички членове на комиси-
ята, за резултатите от изборите на територията на
общината (района) в два екземпляра, ако изборът е
за общински съветници и кметове на кметства - по
един съответно за общинския (районен) съвет на БСП
и за Комисията по изборния процес на НС на БСП,
или в три идентични екземпляра при останалите

избори - по един съответно за Общинския (районен)
съвет на БСП, за областната избирателна комисия и
за Комисията по изборния процес на НС на БСП.

Изборът е валиден, когато броят на гласувалите
е над 50% от имащите право на глас в съответния
вот. В случай на невалидност на избора (броят на
гласувалите е под 50% от имащите право на глас)
съответната избирателна комисия предлага на упълно-
мощения партиен орган, съгласно Устава на БСП, да
вземе решение за провеждане на допълнителен избор
или за замяната му с избор от общинска (районна)
конференция:

- за президент и вицепрезидент, представите-
ли в ЕП - от НС;

- за народни представители - от ОблС на БСП
(градските в София и Пловдив), съгласувано с НС;

- за общински съветници и общински кметове
.- от съоктветния общински (градски) съвет;

- за кметове на населени места - от общин-
ския (районен) съвет, съгласувано с ОПО на населе-
ното място.

В случай на валидност на избора за избрани се
смятат само кандидатите, получили над 50% от ва-
лидните гласове.

Избраните кандидати за общински съветници се
подреждат по вишегласие. В случаите, при които
избраните кандидати за общински съветници са не-
достатъчни за попълване на листата, допълването се
осъществява:

Първи вариант: провеждане на допълнителен из-
бор при спазване на правилата за гласуване на Глава
трета. В избора участват само кандидатите, които не
са избрани на първи тур, подредени по вишегласие.
Кандидатите, класирали се при допълнителния избор,
се подреждат по вишегласие след кандидатите, кла-
сирани на първия тур;

Втори вариант: подреждане на кандидатите, полу-
чили по-малко от 50% от гласовете по вишегласие и
утвърждаване на подреждането от съответната об-
щинска (градска) конференция.

25.3. Най-късно 48 часа след провеждане на
преки вътрешнопартийни избори за президент, вице-
президент, за народни представители и членове на
ЕП, общинската (районна, градска) избирателна ко-
мисия представя протоколи за резултатите от избора
в Областната избирателна комисия и в Комисията по
изборния процес на НС на БСП. След необходимата
проверка и приемане на протокола се издава препис-
разписка с данните от протокола, който се съхранява
от председателя на общинската (районна, градска)
избирателна комисия до окончателното утвърждаване
на изборните резултати, след което преписът се
унищожава.

Обработените протоколи на общинските (районни-
те, градските) избирателни комисии се предават за
съхранение в Областния съвет на БСП и се съхра-
няват до следващия избор.

25.4. След проверка и на основата на данните
от протоколите Областната избирателна комисия
(градските в София и Пловдив) в срок от 3 дни след
приключване на избора приема свое становище за
резултатите от избора в съответния избирателен
район и подготвя проект за решение на ОблС на БСП
(при избор на народни представители).

25.5. След проверка и на основата на данните
от протоколите Комисията по изборния процес на НС



51

1
15

ÏÐÀÂÈËÍÈÊ ÇÀ ÏÐÎÂÅÆÄÀÍÅ
ÍÀ ÂÚÒÐÅØÍÎÏÀÐÒÈÉÍÈ ÈÇÁÎÐÈ

Информационен бюлетин на НС на

на БСП в срок от 5 дни след приключване на избора
приема свое становище за резултатите от избора и
подготвя проект за решение на НС на БСП по
проведения избор.

Изборът на кандидати за президент и вицепрези-
дент, за народни представители и членове на ЕП е
валиден, ако в него са взели участие над 50% от
имащите право на глас. В противен случай Комисията
по изборния процес предлага на НС на БСП да вземе
решение за повтаряне на избора или замяната му с
избор от съответните партийни конференции (общин-
ски, градски).

За избрани се смятат само кандидатите, получили
над 50% от валидните гласове. В случай, че избраните
кандидати за Европейски парламент и за Народно
събрание са недостатъчни за попълване на кандидат-
ските листи, НС трябва да вземе решение за допълва-
не на проектолистата. Допълването на листата се
осъществява:

Първи вариант: провеждане на допълнителен из-
бор при спазване на правилата за гласуване на Глава
трета. В избора уастват само кандидатите, които не
са избрани на първи тур, подредени по вишегласие.
При пряк вътрешнопартиен избор на кандидати за
Европейски парламент втори тур се прави в цялата
страна, а при избор на кандидати за националния
парламент - само в областите, в които първият тур
е неуспешен (или частично неуспешен).

Кандидатите, класирали се при допълнителния
избор, се подреждат по вишегласие след кандидати-
те, класирани на първия тур;

Втори вариант: подреждане на кандидатите, полу-
чили по-малко от 50% от гласовете, по вишегласие
и утвърждаване на подреждането от съответния пар-
тиен орган:

- за представители в Европейския парламент
- от НС на БСП;

- за представители в националния парламент
- от съответния ОблС (градските съвети в София и
Пловдив) на БСП, съгласувано с НС на БСП.

V. УТВЪРЖДАВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИТЕ ИЗБОРИ.
РЕГИСТРАЦИЯ НА ИЗДИГНАТИТЕ
КАНДИДАТУРИ ОТ БСП

26. Подадени сигнали и жалби за нарушения
в изборния процес се решават незабавно от съответ-
ната изборна комисия.

Решенията на общинските (градски, районни, об-
ластни) избирателни комисии, произнесени по жалби
за нарушения на изборния процес и за обявяване на
резултатите, могат да бъдат обжалвани пред Изби-
рателната комисия по член 55 от Устава.

27. Общопартийната контролна комисия про-
верява сигналите за нарушения при избора на кан-
дидати за публични длъжности и взема мерки за
партийно въздействие (чл. 40, т. 2).

28. Политическо решение за резултатите от
вътрешнопартийния избор се утвърждава от съответ-
ния областен, общински (районен, градски) съвет на
БСП или от НС в рамките на техните компетенции,
като решението се взема при наличието на кворум
повече от половината от членовете им и с обикновено
мнозинство.

29. Въз основа на резултатите от преките

вътрешнопартийни избори или от изборите на общин-
ските конференции на БСП:

- НС на БСП утвърждава кандидатските листи
на партията за президент и вицепрезидент, за народ-
ни представители, за представители на БСП в ЕП, за
кметове на общини (чл. 39 (2);

- областните съвети на БСП (градските съвети
в София и Пловдив) предлагат кандидатските листи
на партията за народни представители в съответния
избирателен район и ги представят за утвърждаване
от НС на БСП. Не се допуска номинирането на един
кандидат в повече от един избирателен район, освен
с решение на НС на БСП;

- общинските съвети на БСП (градските в
София, Пловдив и Варна) предлагат кандидатските
листи на партията за общински съветници и кметове;

- общинските (районни) съвети на БСП, съгла-
сувано с ОПО на населеното място, предлагат кан-
дидатските листи на партията за кметове на населени
места.

30. Регистрацията на листите на партията за
участие в различни избори - местни или национални
се осъществява съгласно изискванията на Избирател-
ния кодекс и по равнище на компетентност на пар-
тийните органи, определено с решение на НС на БСП:

- Националният съвет на БСП регистрира
предложенията на партията за представители в ЕП,
президент и вицепрезидент;

- областните съвети на БСП (съответно град-
ските в София и Пловдив) регистрират предложенията
на партията за народни представители в съответния
многомандатен избирателен район;

- общинските (съответно градските в София,
Пловдив и Варна) съвети регистрират предложенията
на партията за общински съветници и кметове.

VI. ФИНАНСОВО И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

31. Финансовата и организационно-техничес-
ката подготовка на вътрешнопартийните избори се
осигуряват от НС, областните, общинските (градските,
районните) съвети на БСП и основните партийни
организации в зависимост от вида на избора.

32. Задължение на общинските (градските,
районните) партийни съвети е осигуряването на:

- необходимите помещения за преки вътреш-
нопартийни избори или избори от общинските конфе-
ренции;

- достатъчно на брой и в необходимия вид
изборни документи, изборни кутии и други необходи-
ми материали;

- необходимия ред и охрана за провеждане на
вътрешнопартийните избори и публичните обсъжда-
ния.

33. При необходимост НС на БСП актуализи-
ра, изменя и допълва настоящия Правилник.

34. Тълкувания и указания за приложението
на настоящия Правилник са от компетенцията на
Комисията по избора на НС на БСП.

(Приет с решение на НС на БСП
от 19 февруари 2011 г. и утвърден

с протокол № 10 на ИБ на НС на БСП
от 8 март 2011 г.)
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СИСТЕМА
ЗА ПОДБОРА, ПОДГОТОВКАТА
И РАЗВИТИЕТО НА КАДРИТЕ

В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Настоящата система има за цел да осигури реали-
зацията на единна кадрова политика на БСП. Това
предполага ефективен подбор на кадрите, необходими
за работа в партийния апарат. Те трябва да притежа-
ват професионални и политическа качества, съответ-
стващи на потребностите на политическия процес и
управлението на държавата, обусловени от членството
на България в ЕС.

Системата предвижда активна подготовка на ка-
дрите чрез съвременни методи за политическо обуче-
ние, за да бъде постигнато европейско равнище на
политическата и професионалната им квалификация.

Заложени са механизми за развитие на кадрите,
осигуряващи равнопоставеност, приемственост и об-
новление, както и отвореност към политически актив-
ните и професионално подготвени членове и симпати-
занти. Чрез системата се създават условия и форми
на работа, с които да бъдат съхранени кадрите,
излизащи от активна дейност, а също максимално
пълноценно да бъдат използвани в дейността на пар-
тията.

Системата е разработена в изпълнение на заложе-
ните в Устава на партията регламенти за работа с
кадрите и в съответствие с целите на БСП, като се
отчита натрупаният опит.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Системата за подбор, подготовка, развитие
и съхранение на кадрите следва да:

1.1. Регламентира взаимоотношенията, правата
и задълженията на структурите, които участват в
цялостния процес по подбора, развитието, подготовка-
та и съхранението на кадрите.

1.2. Осигурява равен достъп на социалистите
до възможностите за развитие и реализация в съот-
ветствие с утвърдените критерии.

1.3. Осигурява приемственост и обновление, в
това число и чрез мандатност в органите на БСП на
всички равнища.

1.4. Осъществява необходимата специализира-
на политическа подготовка и професионална квалифи-
кация.

1.5. Гарантира обективна оценка и контрол на
дейността на кадрите.

2. Системата има общо управление и осигурява
координация на структурите, отговарящи за цялостната
кадрова политика.

3. Системата интегрира съществуващите бази
данни, като ги включва в общата система за управ-
ление на кадрите.

4. Системата се управлява от съвременен соф-
туерен продукт.

II. ПОДБОР НА КАДРИТЕ

1. Подборът е постоянен процес, в който са анга-

жирани националните и местните органи на БСП.
Неговото осъществяване изисква висока степен на
съгласуваност в съответствие с единната кадрова
политика.

2. Подборът се осъществява от партийните
съвети под прякото ръководство на техните председа-
тели.

3. Източници на подбор:
- членове на БСП;
- съратници и симпатизанти;
- професионално утвърдени и партийно неан-

гажирани граждани.
4. Подборът на кадри се извършва в четири

основни направления:
- кадри за политически изборни длъжности;
- кадри за политическа и държавна админис-

трация;
- кадри за стопанска дейност;
- за структури на гражданското общество.
5. Като се съобразява с посочените направле-

ния, подборът е осъществяван на съответните нива:
5.1. Местните партийни съвети (градски, общин-

ски и районни) осъществяват подбор на кадри за:
- кандидати за членове на НС и ОПКК на БСП;
- кандидати за народни представители и пред-

ставители в ЕП от БСП, съгласно чл. 56 от Устава на
БСП;

- кандидати за членове на ОбС РС, ГС) и ОбКК
на БСП в диалог с ОПО;

- кандидати за ръководството на Областния
съвет на БСП;

- кандидати за председатели на ОПО и клубове
на БСП;

- кандидати за кметове и общински съветници,
съгласно чл. 57 и 58 от Устава на БСП;

- кандидати за зам.-кметове, секретари, дирек-
тори на дирекции и началници на отдели в общинската
(районната) администрация;

- кандидати за ръководни длъжности в държав-
но-обществените органи;

- кандидати за кметове на кметства;
- кандидати за ръководители на стопански

структури с местно значение;
- кандидати за политически сътрудници на

общинските (районните) съвети на БСП;
- кандидати за главни редактори на местните

партийни издания;
- кандидати за структури на гражданското

общество.
5.2. Областните съвети на БСП осъществяват

подбор на кадри за:
- кандидати за членове на НС и ОПКК на БСП;
- кандидати за народни представители и пред-

ставители на ЕП от БСП, съгласно чл. 58 от Устава
на БСП;

- кандидати за членове на ОблС на БСП;
- кандидати за областни и зам.-областни упра-
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Информационен бюлетин на НС на

вители;
- кандидати за длъжности в органи на изпълни-

телната власт по места (съгласувано с НС на БСП) и
местната власт;

- кандидати за директори на дирекции и начал-
ници на отдели в областните управи;

- кандидати за политически сътрудници на
областните съвети на БСП;

- кандидати за работа в държавно-обществени
структури и структури на гражданското общество.

5.3. НС на БСП осъществява подбор на кадри за:
- кандидати за членове на НС и ОПКК на БСП;
- кандидати за народни представители и пред-

ставители на ЕП от БСП, съгласно чл. 56, 57 и 58 от
Устава на БСП;

- кандидати за висши държавни длъжности в
изпълнителната и местната власт;

- кандидати за ръководители на областни струк-
тури на централните държавни органи (по предложе-
ние на областните съвети);

- кандидати за ръководители на водещи държав-
ни стопански структури и звена;

- кандидати за главни редактори на партийни
медии и издания;

- кандидати за политически сътрудници в апа-
рата на НС на БСП;

- кандидати за структури на гражданското
общество.

6. Общинските съвети на БСП, областните
съвети и Националният съвет определят отговорници
от своя състав за кадровата работа.

7. Националният съвет на БСП, градските,
районните, областните и общинските организации на
БСП създават кадрови регистри.

8. Регистрите са на следните нива:
- общински (районен) регистър;
- областен регистър;
- национален консолидиран регистър.
9. Кадровите регистри са организирани на

базата на утвърдени регистрационни документи (кад-
рови дела), които съдържат информация за:

- политическо развитие;
- образователен статус;
- професионално развитие;
- заемана длъжност;
- декларирани интереси.
10. Общинските (районни) регистри са съставна

част на областния регистър, а той на националния.
11. Регистрите се поддържат и актуализират от

определени от ръководството сътрудници.
12. Регистрите се актуализират текущо.
13. При настъпване на промяна председателят

на съответната партийна организация уведомява в
едномесечен срок председателя на организацията, в
която се извършва нова регистрация.

14. Отговорниците за кадровата дейност всяка
година се отчитат пред съответните политически ор-
гани на партията. Контрол върху дейността им се
осъществява от председателя на съответния съвет и
от съответните контролни комисии.

15. Контролът по актуализация на регистрите
се осъществява от висшестоящия партиен орган еже-
годно (през декември).

16. Определят се следните нива на достъп до
кадровия регистър:

- национално;

- областно;
- общинско (районно).
17. Съответното политическо равнище опреде-

ля лицата, които имат право на достъп до регистъра:
- за обработване на информацията;
- за достъп до информацията на различни

равнища.
18. Изграждането на кадровите регистри става

в съответствие с нормативната база за защита на
личните данни на гражданите.

19. В кадровия регистър се поддържа раздел
“Резервни кадри”.

20. За всички позиции, изброени в т. 5, като
неразделна част от регистъра се определят резервни
кадри (по трима за всяка от позициите).

21. Кадрите, в т.ч. и резервните, се оценяват
ежегодно.

22. Кадрите, в т.ч. и резервните, се включват
в плановете за обучение и подготовка.

23. В регистрите се води отчет за реализацията
на всички кадри, в т.ч. и на резервните.

III. ПОДГОТОВКА (ОБУЧЕНИЕ)
И РАЗВИТИЕ НА КАДРИТЕ

1. Подготовката (обучението) на кадрите е
непрекъснат процес, свързан с целите и потребностите
на партията, съобразен с нейната структура и органи-
зационни специфики и отговарящ на рязко нараснали-
те професионални изисквания към кадрите, произтича-
щи от членството в ЕС.

2. Основна цел на обучението е развитието на
политическите, професионалните и личностните каче-
ства на кадрите, както и реализация на заявената от
тях лична необходимост от обучение и квалификация,
съобразени с изискването за “обучение през целия
живот”.

3. Определянето на потребност от обучение на
кадрите се осъществява чрез проучване, прогнозиране
и планиране въз основа на анализ на:

 Съответствието между изискванията за заемане
на длъжностите/позициите в партията и равнището на
знанията и уменията на заемащите ги кадри.

 Анализ на направените оценки на работата на
кадрите и записаните в тях нужди от конкретни
обучения.

 Настоящите и бъдещите (съобразно партийната
стратегия) цели и приоритети на партията и изисква-
ните за реализирането им качества.

4. Обучението на кадрите в БСП се осъщест-
вява на базата на годишен план и утвърдена програма.
Те включват: нивата и формите на обучение; необхо-
димите знания и умения за различните равнища;
целевите нагласи, които ще се формират; примерни
учебни програми и планове и акценти в учебното
съдържание.

5. Програмите за обучение се одобряват от НС
на БСП, който изгражда Комисия по подготовка на
кадрите и партийното обучение. Средствата за обуче-
ние се осигуряват от партийните органи на съответното
равнище.

6. Обучението в партията се осъществява на
две нива:

- национално - за националните институции и
общопартийните органи и за органите на ЕС. Органи-
зира се от НС на БСП;
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- регионално - за местните органи на БСП и
за социалистите и симпатизантите в областните и
общинските (районни) нива на държавното управление.
Организира се от областните съвети на БСП, съгла-
сувано с НС на БСП; в т.ч. общинско - за новоприети
социалисти и за всички ОПЖ - поне веднъж годишно.

По повод предизборни и други политически кампа-
нии се организират допълнителни обучения.

7. Обучението в БСП се организира в следните
направления:

 Експертно - чрез предоставяне на стипендии за
степен на образование, за допълнителна квалификация
и специализация;

 Общоподготвително - информационни технологии,
административни, управленски и други необходими
умения, подготовка и планиране на проекти в областта
на: местното и регионалното развитие, икономическа
и търговска дейност, екология;

 Политическо образование - политически и соци-
ални теории, конституционно и държавно устройство,
партийна история, институционално управление и т.н.

8. Обучението на регионално ниво се насочва
към новоприетите социалисти; председатели и членове
на ИБ на ОПО; председатели и членове на ОбС на
БСП и контролни комисии; общински съветници, пред-
седатели на ОбС и групи съветници на БСП; активисти
и членове на предизборни щабове, като включва:

- встъпително обучение и политическо образо-
вание;

- поддържащо политическо обучение;
- специализирани: подготовка на управленски

екипи; предизборни обучения; със структурите на граж-
данското общество; на медийни и РR експерти; за
европейски проекти и др.;

- обучения на щатни сътрудници на БСП.
9. ИБ на НС на БСП одобрява предложения за

предоставяне на стипендии за обучение в страната и
чужбина.

10. Стипендиите се предоставят на базата на
конкурс. Членовете на БСП са с предимство при
постигнати равни конкурсни резултати.

11. Стипендии могат да се предоставят и за
високи постижения в обучението, в области от приори-
тетен за БСП интерес.

12. ИБ на НС на БСП определя състава на
комисиите, които оценяват резултатите от конкурса.

13. Развитието на кадрите се осъществява на
основата на:

 Преценка на съответния партиен орган на база
на отчети, оценка на резултатите и практическите
потребности;

 Натрупан политически и професионален опит и
специфична квалификация;

 От социалистическите ценности;
 Обществен авторитет, обучение и самоподготов-

ка, активна гражданска позиция;
 Подпомагане и популяризиране на партийните

медии и левия печат.
14. Всяка година отговорниците по кадровата

работа внасят мотивирано предложение в съответния
партиен съвет за развитие на кадри от техния регистър.
Решения се вземат от упълномощените партийни органи
и форуми.

15. При възможности за кадрова реализация
приоритетно се предлагат кандидати от състава на
резервните кадри. Изключения се правят в случаите,

когато банката кадри не предлага кандидати, отгова-
рящи на специфичните професионални и функционални
изисквания за конкретната длъжност.

16. В процеса на развитие на кадрите освен
критериите, посочени при подбора, е желателно да не
се допуска заемането на една позиция повече от два
мандата.

17. Заемането на публична длъжност от социа-
лист, предложена му от друга политическа сила, да
става със съгласието на съответния орган на БСП.

IV. ОТЧЕТ, ОЦЕНКА И СЪХРАНЕНИЕ

1. Кадрите се отчитат пред партийния орган,
излъчил тяхната кандидатура.

2. Оценката се извършва от съответния парти-
ен орган, предложил кандидата, на базата на следните
изисквания:

- реализация на партийните политики и управ-
ленски приоритети;

- обемът и качеството на извършената работа.
3. Периодичност на отчета и оценката:
- отчет и оценка за мандатните длъжности се

извършват ежегодно и в края на всеки мандат. При
необходимост се правят текущи отчети и оценки;

- оценка за длъжности, които не са на манда-
тен принцип, се поставя в края на всяка календарна
година;

- оценката се вписва в регистрационните до-
кументи (кадрово дело);

- за изборните длъжности отчетите и оценките
са публични.

4. Оценката е тристепенна: положителна, за-
доволителна и отрицателна.

5. Приетата оценка се включва в индивидуал-
ните регистрационни документи (кадрово дело).

6. Кадрова отчетност:
6.1. В общинските (районните) съвети на БСП

се водят на отчет:
- настоящи и бивши членове на ОбС (РС) на

БСП;
- настоящи и бивши членове на ОбКК (РКК)

на БСП;
- настоящи председатели и бивши секретари на

ОПО;
- настоящи и бивши кметове на общини (райо-

ни) и кметове на кметства, избрани и избирани с
листата на БСП и коалиция;

- настоящи и бивши общински съветници, из-
брани и избирани с листата на БСП и коалиция;

- включваните в листите за общински съветници;
- настоящи и бивши заместник-кметове, секре-

тари, директори на дирекции в общинските админис-
трации, назначавани по предложение на БСП и коа-
лиция;

- настоящи и бивши експерти и сътрудници на
обществени начала към ОбПС;

- настоящи и бивши ръководители на стопански
структури с местно значение, председатели на коопе-
рации, сдружения и други, членове на БСП;

- настоящи и бивши членове на ръководствата
на синдикати, спортни клубове и организации, училищ-
ни и читалищни настоятелства и други граждански
структури, членове и симпатизанти на БСП;

- настоящи и бивши главни редактори на пар-
тийни медии и издания;
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- настоящи и бивши политически сътрудници на
общинските (районните) съвети на БСП.

6.2. В областните съвети на БСП се водят на
отчет:

- настоящи и бивши директори на дирекции и
началници на отдели в областните управи, назначени
по предложение на БСП и левицата;

- настоящи и бивши ръководители на регионал-
ни, териториални и областни структури на централните
държавни органи на територията на съответната об-
ласт, назначени по предложение на БСП и левицата;

- настоящи и бивши ръководители, експерти и
сътрудници на областни фондации, сдружения и други
структури на гражданското общество, членове на БСП;

- настоящи и бивши членове и симпатизанти
на БСП на ръководни длъжности в държавно-общест-
вените органи;

- настоящи и бивши главни редактори на пар-
тийни медии и издания;

- настоящи и бивши политически сътрудници
към областните съвети на БСП.

6.3. В НС на БСП се водят на отчет:
- настоящи и бивши членове на НС на БСП,

в т.ч. и включените в листата за избор на Национален
съвет от последния конгрес на партията;

- настоящи и бивши членове на ОПКК на БСП,
в т.ч. и кандидатската листа от последния конгрес;

- настоящи и бивши председатели на областни
и общински (районни) съвети на БСП;

- настоящи и бивши народни представители
социалисти;

- включените в избирателната листа на БСП
от последните парламентарни избори;

- кадри, заемали висши длъжности в държавни
институции: администрация на президента, админис-
трация на НС, Министерския съвет, министерства,
държавни агенции, изпълнителни агенции, комисии,
политически кабинети от ниво директор на дирекция
нагоре, назначени по предложение на БСП;

- областни и зам.-областни управители, на-

значавани по време на управление на правителство
на БСП и коалиция или предложени от БСП;

- членове и симпатизанти на БСП на ръко-
водни длъжности в държавно-обществените органи;

- главни редактори на партийни медии и
издания;

- настоящи и бивши кметове на общини
(райони), председатели на общински (районни) съве-
ти и ръководители на групи съветници и издигнати
или подкрепени от БСП и коалиция;

- експерти и сътрудници (на обществени на-
чала) към комисиите и съветите на НС на БСП;

- стопански и бизнес дейци, ръководители на
държавни фирми, членове на академични научни
съвети, дейци на външната политика и националната
сигурност, членове на БСП;

- стипендианти на БСП;
- настоящи и бивши политически сътрудници

в апарата на НС на БСП.
7. Партийните съвети задължително включват

кадрите, които не са консултантски групи в подхо-
дящата специализирана област и на съответното
ниво: общинско (районно), областно, национално;
както и към групи съветници, парламентарна група,
разработващи центрове, граждански организации и
др.

8. Партийните съвети правят ежегоден пре-
глед за участието на кадрите от регистъра в реали-
зацията на политиката на БСП.

9. Контролът по функциониране на системата
е пряка отговорност на председателите на партийни
съвети и контролни комисии на съответните нива,
подпомагани от определени за това членове на
изпълнителните бюра.

10. Партийните съвети правят ежегодно
цялостен анализ на работата по кадровата дей-
ност и функционирането на системата.

(Приета с решение на НС на БСП
на 27 февруари 2010 г.)
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ПРАВИЛНИК
ЗА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Чл.1. Този Правилник е приет в съответствие с
чл.44, т.3.3 от Устава на Българската социалистиче-
ска партия. Той урежда реда и организацията за
изпълнение на онези уставни норми и изисквания,
които касаят трудовите правоотношения в Българска-
та социалистическа партия.

Чл.2.(1) Възникването, осъществяването, измене-
нието и прекратяването на трудовите правоотношения
в БСП се извършва по реда и условията, установени
с Кодекса на труда и другите нормативни актове на
трудовото законодателство и в съответствие с Устава
на БСП, настоящия Правилник и решенията на пар-
тийните органи.

(2) Решенията на партийните органи, отнася-
щи се до трудовите правоотношения, не могат да
бъдат в противоречие с действащото трудово законо-
дателство и да създават за страните по трудовото
правоотношение по-неблагоприятни условия от уреде-
ните с повелителни разпоредби в закона и подзако-
новите нормативни актове.

Чл.3.(1) В областта на трудовите правоотношения
функциите на работодател в БСП, като единно юри-
дическо лице, се изпълняват от Председателя на
Националния съвет на БСП.

(2) В съответствие с чл.3 от Устава на БСП
Председателят на НС на БСП може да упълномощава
председателите на местните партийни органи да
изпълняват част от тези функции по отношение на
щатните сътрудници на съответния орган.

Чл.4.(1) Трудови правоотношения в БСП са отно-
шенията по повод осъществяването на трудовите
права и задължения между:

1. Щатните политически и технически сътруд-
ници (включително ръководителите на структурни
звена) в апарата на НС и ОПКК на БСП - като
служители, от една страна, и Председателя на НС на
БСП - като работодател, от друга страна.

2. Щатните политически и технически сътруд-
ници на местните партийни органи - като служители,
от една страна, и Председателя на съответния орган,
когато е упълномощен като работодател съгласно
ал.2 от предходния член, от друга страна.

(2) Трудово правоотношение с лице, заемащо
изборна длъжност в БСП, възниква, когато има ре-
шение на съответния партиен орган тази длъжност да
бъде щатна или когато това лице изпълнява на щат
и друга, неизборна длъжност в апарата на партийния
орган.

Чл.5.(1) Възникването на трудовите правоотноше-
ния в БСП се оформя чрез сключването в писмена
форма на индивидуален трудов договор между служи-
теля и работодателя.

(2) За уреждане на трудовите правоотношения
в БСП може да се прилагат всички видове индиви-

дуални трудови договори, предвидени в Кодекса на
труда.

Чл.6.(1) Измененията в условията на трудовото
правоотношение се извършват чрез подписване на
допълнително споразумение към сключения между
служителя и работодателя трудов договор.

(2) Всяка от страните по трудовия договор
може да предлага изменения в условията на догово-
ра, но задължително изискване за тяхното извършва-
не е двустранното съгласие за това.

Чл.7.(1) Прекратяването на трудовите правоотно-
шения (трудовите договори) в БСП се оформя чрез
издаване от работодателя и връчване на служителя
на писмена заповед, в която са посочени:

1. Основанията за прекратяване на договора
по Кодекса на труда.

2. Датата, от която договорът се счита за
прекратен.

3. Правата и задълженията, произтичащи от
прекратяването за двете страни по договора.

(2) Писмена заповед за прекратяване на тру-
довото правоотношение се издава независимо от вида
на сключения договор и основанията за прекратява-
нето му.

Чл.8.(1) Трудовият договор с Председателя на НС
на БСП, когато изпълнява политическите си функции
на щат, се сключва от определен с Решение на НС
на БСП заместник-председател, секретар или член на
Изпълнителното бюро на НС на БСП.

(2) Трудовите договори с лицата, заемащи
щатни изборни длъжности в НС на БСП, се сключват
от Председателя на НС на БСП въз основа на
резултатите от произведените избори за тези длъжно-
сти и на решението на НС (ИБ на НС) на БСП те
да се изпълняват като щатни.

(3) Трудовите договори с Председателя и
заместник-председателите на ОПКК на БСП се сключ-
ват от Председателя на НС на БСП въз основа на
резултатите от произведените избори и Решението на
ОПКК тези длъжности да се изпълняват като щатни.

(4) Трудовите договори с щатните председа-
тели на местните партийни органи се сключват въз
основа на резултатите от произведените избори и
решенията на съответните органи техните председа-
тели да изпълняват функциите си на щат, както
следва:

- с председателите на областните съвети на
БСП, на Софийския ГС на БСП и на общинските
съвети на БСП, когато са и председатели на областни
съвети - от Председателя на НС на БСП;

- с председателите на общинските съвети на
БСП, на ГС на БСП в Пловдив и Варна и на районните
съвети на БСП в София - от председателите на
съответните областни съвети, респективно - на Софий-
ския ГС на БСП (независимо дали работят на щат,
или на обществени начала) в съответствие с предо-
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ставените им пълномощия по чл.3, ал.2 от  настоя-
щия Правилник;

- с председателите на районните съвети на
БСП в Пловдив и Варна - от председателите на ГС
на БСП в  тези градове (независимо дали изпълняват
функциите си на щат, или на обществени начала), в
съответствие с пълномощията им по чл.3, ал.2 от
Правилника.

(5) Трудовите договори с лицата, заемащи
други щатни изборни длъжности в местните партийни
органи, се сключват от председателя на съответния
местен орган (независимо дали изпълнява функциите
си на щат, или на обществени начала) в съответствие
с делегираните му пълномощия от Председателя на
НС на БСП.

(6) В решенията на партийните органи опре-
делени изборни длъжности да се изпълняват като
щатни и в трудовите договори с кадрите, заемащи
тези длъжности, задължително се посочва кой оси-
гурява необходимите средства и носи отговорност за
изплащане на работните заплати, осигурителните
вноски и други регламентирани разходи на “работо-
дателя” за тези кадри.

Чл.9.(1) Трудовите договори с ръководителите на
структурните звена в НС на БСП, когато тези длъжно-
сти не са изборни и не се изпълняват на обществени
начала, се сключват въз основа на решение на НС
(ИБ на НС) на БСП за утвърждаване на съответните
ръководители.

(2) Изпълнителното бюро на НС на БСП може
да вземе решение трудовите договори и за други
неизборни щатни длъжности в апарата на НС на БСП
да се сключват от Председателя на Националния
съвет след утвърждаване на съответните кандидатури
от Изпълнителното бюро на НС на БСП.

(3) Трудовите договори с останалите щатни
сътрудници в администрацията на НС на БСП се
сключват от Председателя на Националния съвет по
предложение на ръководителите на отделните струк-
турни звена в съответствие с утвърдения им щат.
Предложението се съгласува с наблюдаващия заме-
стник-председател, секретар или член на ИБ на НС
на БСП.

(4) Трудовите договори с щатните сътрудници
на ОПКК на БСП, които не са на изборна длъжност,
се сключват от Председателя на НС на БСП по
предложение на председателя на ОПКК в съответст-
вие с утвърдения щат.

(5) Трудовите договори с щатните сътрудници
в местните партийни органи, които не са на изборна
длъжност, се сключват от председателите на ОбС
(РС, ГС, ОблС) на БСП съгласно предоставените им
от Председателя на НС на БСП пълномощия и съо-
бразно с щата на решенията на съответния партиен
орган.

Чл.10.(1) В съответствие с чл.44, т.3.4 от Устава
на БСП при привличането и утвърждаването на
щатните политически и технически сътрудници в
системата на БСП задължително следва да се отчита
становището на основните партийни организации, в
които членуват съответните кандидати.

(2) По решение на ИБ на партийния орган за
щатни технически сътрудници в някои структурни
звена, по изключение, могат да се привличат безпар-

тийни професионалисти - симпатизанти на БСП, като
задължително се отчита мнението за тях на терито-
риалните основни партийни организации по местожи-
веене на кандидатите.

(3) За сключване на трудовия договор канди-
датите за щатна работа в БСП представят.

1. Молба.
2. Автобиография.
3. Трудова книжка и други документи за

придобит трудов и/или осигурителен стаж (ако не
постъпват за пръв път на работа).

4. Документ за завършено образование, а
когато е необходимо за дадената длъжност - и за
придобита специалност, правоспособност, квалифика-
ция, научна степен или научно звание.

5. Документ за самоличност.
6. Свидетелство за съдимост и/или медицинско

свидетелство, когато това се изисква за съответната
длъжност.

(4) При сключване на трудов договор с лице,
заемащо изборна щатна длъжност, към предложени-
ето се прилага и копие (извлечение) от протокола за
произведения избор за тази длъжност.

(5) При сключване на трудовите договори с
щатните сътрудници в системата на БСП ръководи-
телите на обособените структурни звена - като пред-
ставители на работодателите - задължително запоз-
нават постъпващите служители с утвърдените от ИБ
на партийния орган функционални характеристики на
съответните звена.

Чл.11.(1) Новопостъпващите щатни служители в
администрацията на БСП започват изпълнението на
своите функции след регистриране на сключените с
тях трудови договори в съответните териториални
поделения на Националната агенция за приходите.

(2) Всеки щатен сътрудник в системата на
БСП изпълнява определените му функции и задачи
съгласно длъжностната характеристика на заеманата
от него длъжност и сключения индивидуален трудов
договор.

(3) Длъжностните характеристики се изготвят
от ръководителите на структурните звена, утвържда-
ват се от председателя на съответния партиен орган
и се връчват на служителите при постъпването им на
работа.

Чл.12.(1) Щатните сътрудници в апарата на НС на
БСП и местните партийни органи работят на петднев-
на работна седмица и 8-часов работен ден, при
ненормирано работно време.

(2) В съответствие с Кодекса на труда и
действащите нормативни актове за някои длъжности
в администрацията на БСП може да се установи
непълно работно време.

(3) Изпълнението на трудовите задължения от
политическите и техническите сътрудници в система-
та на БСП при ненормирано работно време се ком-
пенсира с допълнителен платен годишен отпуск в
размер от 6 до 10 работни дни, по преценка на прекия
ръководител.

(4) Взаимно задължение и законово изискване
за работодателя и щатните сътрудници в админист-
рацията на БСП (включително ръководните кадри) е
полагащият се платен годишен отпуск на служителите
да се ползва до края на календарната година, за
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която се отнася, а само по изключение - до средата
на следващата календарна година. За целта в нача-
лото на всяка година ръководителите на структурни
звена в НС на БСП и председателите на местните
партийни органи утвърждават графици за отпуските
на служителите.

(5) На щатните служители, ползващи отпуск по
чл.157, ал.1, точки 1, 2 и 3 от Кодекса на труда, се
изплаща възнаграждение в размера по чл.177 от КТ.

(6) Щатните сътруднички в системата на БСП,
които имат 2 деца до 18-годишна възраст, ползват
допълнително 2 (два), а при 3 и повече деца - 4
(четири) работни дни платен отпуск.

(7) Всеки щатен служител в апарата на НС
на БСП и местните партийни органи, които кандидат-
стват за постъпване във висше училище или за
докторантура, както и ако повишава образованието
си или е зачислен на докторантура, има право на
максималните размери на платения и/или неплатения
отпуск за обучение, предвидени в Кодекса на труда
за учащи се “без откъсване от производството със
съгласието на работодателя”.

Чл.13.(1) Сключването на трудовия договор
(постъпването на работа), измененията в него по
отношение на заеманата длъжност и трудовото възна-
граждение, както и прекратяването на договора се
регистрират в личната трудова книжка на служителя
по установения в нормативните документи ред.

(2) При заявено желание от служителите тру-
довите им книжки може да се съхраняват в НС на
БСП, респективно в местните партийни органи, заед-
но с останалите документи, формиращи личните им
трудови дела.

Чл.14(1) Техническата подготовка и документално-
то оформяне на трудовите правоотношения с щатните
сътрудници на НС на БСП, изготвянето, воденето и

съхраняването на техните лични трудови дела и
трудовите им книжки се извършва от определено
длъжностно лице в апарата на НС на БСП.

(2) В местните партийни органи тази дейност
се осъществява от лице, определено от председателя
на съответния орган.

Чл.15. При прекратяване на трудовите договори с
щатни сътрудници в системата на БСП, придобили
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на
същите се изплаща парично обезщетение, размерът
на което по решение на Изпълнителното бюро на
съответния партиен орган може да бъде по-голям от
размера, определен с Кодекса на труда.

Чл.16. Трудовият стаж на щатните служители в
системата на БСП, придобит в органи, институти и
други структурни звена на Българската комунистиче-
ска партия до 1990 г. (ЦК, ОК, ОбК, ОблК, ГК и РК
на БКП; ЦКРК, ОКРК, ОбКРК, ГКРК и РКРК на БКП;
АОНСУ, Институт по история на БКП, НМ “Георги
Димитров” и др.), а след 1990 година - във ВС, НС,
ОПКК и местните ръководни и контролни органи на
Българската социалистическа партия, се счита за
трудов стаж, придобит при един и същ работодател
по смисъла на чл.222, ал.3 от Кодекса на труда.

Чл.17. За неуредените в този Правилник въпроси
по трудовите правоотношения в БСП се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство и
подзаконовите нормативни актове, а по финансовите
въпроси на трудовоправните отношения - и на Пра-
вилника за финансовата и деловодната дейност, приет
от НС на БСП.

(Приет с решение на НС на БСП
на 27 февруари 2010 г.)
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