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УСТАВ
НА

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

СТАТУТ

_  Чл.1. {!)/ Изм. С Решение на редовен конгрес на ПП"ОСД", проведен на
16.02.2019г./ Партия "ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" е ляво центристка 
политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на 
Република България, Закона за политическите партии и съгласно този Устав.

(2) /  Изм. С Решение на редовен конгрес на ПП"ОСД", проведен на  
16.02.2019г/.1я е доброволно сдружение на български граждани с избирателни права, 
които споделят ценностите свобода, справедливост, солидарност.

(3) Провежда своите публични прояви, отправя обръщения и съставя документите 
си на български език.

(4) Съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите 
чрез избори или по други демократични начини.

(5) Използва демократични средства и методи за постигане на политическите си
цели.

(6) Партията е юридическо лице, отделено от учредителите си, която отговаря за 
задълженията си със своето имущество, но не отговаря за задълженията на своите 
членове.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. (1) Наименованието на партията е Политическа партия ОБЕДИНЕНА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

(2) Наименованието на политическата партия, заедно с указване на седалището, 
адресът за управление, както и данни за нейната регистрация, включително БУЛСТАТ 
номер, трябва да бъдат посочвани в документите и кореспонденцията на партията.

(3) Наименованието на Общинските (районните) и областните партийни 
организации, като клонове на партията, се образуват като към наименованието на 
партията се добавя общинска/районна/областна партийна организация и населеното 
място, където е седалището на клона в страната.

СЕДАЛИЩЕ



Чл.З. Седалището на Политическа партия „Обединена социалдемокрация" е: град 
София, ул. „Коломан", № 6.

СРОК

Чл.4. Партията не е ограничена със срок или друго прекратително условия.

СИМВОЛИ

Чл.5. (1) Символите на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ са: знак, знаме, 
печат, национален партиен празник, химн.

(2) Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ има свой знак. Символът е 
изработен на зелен фон с формата на птица, върху фона на която е изобразена 
разцъфнала червена роза с два зелени листа в дясната ръка. -(Приложение № 1).

(3) Знамето на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ е с правоъгълна форма с 
размери 215 х 129 cm, изпълнено в светлозелен цвят. В средата му е изобразен вече 
приетият знак на партия. Като от двете му страни на червена лента е изписано с бели 
букви ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ (Приложение № 2).

(4) Национален партиен празник е Втори август.
(5) Печатът на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ е кръгъл, с изобразен в 

центъра знак и изписано в кръг наименованието на Политическа партията -  „ОБЕДИНЕНА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" в кръг.

ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.6. Политическите целите на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ са:
1. утвърждаване на Република България, като свободна и демократична правова 

държава с развито гражданско общество;
2. гарантиране на основните човешки права и свободи и религиозна толерантност;
3. обединяване около националните идеали;
4. утвърждаване на културните и духовните ценности на българския народ;
5. повишаване на жизненото равнище на българския народ. Превръщане на 

образованието и науката в главен фактор в развитието на обществото;
6. коренна промяна на здравното обслужване, като особено внимание се обърне 

на възрастните хора и подрастващото поколение;
7. стимулиране на пазарната икономика и подобряване на инвестиционния 

климат;
8. стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията;
9. въвеждане на правила и институции, насочени към премахване на корупцията и 

ограничаване на престъпността;
10. утвърждаване на международния авторитет на Република България и 

интегрирането й в евро-атлантическите структури.

Чл.7. Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ постига целите си чрез:

1. предвидените от Конституцията и законите органи и процедури за участие в 
политическия живот;

2. /  Изм. С Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на



16.02.2О19г./взаимодействие с български и чуждестранни лявоцентристки формации, 
които са лоялни към демокрацията и общочовешките ценности;

3. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са 
регионалната и глобалната сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

Чл.8. Основните ценности, които Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ 
прокламира и отстоява при постигането на политическите си цели са:

1. свобода, справедливост и солидарност;
2. отговорност, морал и почтеност;
3. толерантност и равенство на възможностите;
4. субсидиарност.

ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

Чл.9./Изм. С Решение на редовен конгрес на ПП" О Щ ”, проведен на 
16.02.2019г./П ринципите на партийният живот в Партия ОБЕДИНЕНА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ се основава върху:

1. гласност и публичност;
2. изборност в условията на състезателност и мандатност за всички партийни 

длъжности.
3. отчетност на всички изборни изпълнителни органи и контрол върху дейността

им;
4. равнопоставеност на членовете, организациите и изборните органи на Партия 

ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ по отношение на инициативи, които не противоречат 
на Устава и на Програмата.

Чл.10. Отношенията между членовете се основават върху:
1. взаимно уважение и зачитане достойнството на личността;
2. равнопоставеност в правата и задълженията на партийните членове;
3. свободно и открито обсъждане на всички партийни проблеми;
4. недопускане на всякакъв вид преследване за критика.

Чл.11. (1) Вземането на решения от всички организации и органи, освен когато е 
предвидено друго, става в присъствието на повече от половината членове от списъчния 
състав при обикновено мнозинство.

(2) Изразилите несъгласие имат право да отстояват своите виждания, включително 
чрез вътрешнопартийните издания, без да създават пречки за изпълнението на взетите 
решения.

111. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯ „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"

Чл.12. Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ се изгражда, провежда своята 
дейност и се развива в съответствие с основните принципи, цели и задачи, залегнали в 
Програмата и Устава, решенията на националните му органи чрез единодействие на 
неговите членове, партийни органи и организации при изпълнение на вече взетите



решения.

Чл.13. Партията се изгражда на териториален принцип в съответствие с 
административното деление на Република България и съществуващото изборно 
законодателство.

Чл.14. (1) Член може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в 
или извън България, който:

1. притежава избирателни права;
2. приема Устав и програмните документи на партията;
3. не е член на друга политическа партия;
4. е готов да работи за осъществяване на целите и задачите на партията.
(2) Членуването е доброволно и е израз на лична воля и желание.

Чл. 15. (1) Приемането за член на партията се извършва въз основа на писмено 
Заявление в едно с приложена Декларация за приемане на Устава и програмните 
документи на партията, по образец утвърден от Изпълнителния съвет.

(2) Членството е индивидуално, по местоживеене или местопребиваване.
(3) Член може да стане всеки български гражданин, който не членува в друга 

политическа организация;
(4) Всеки член може да членува само в една общинска (районна) организация;
(5) Членството възниква от момента на решението на Общинския (районен) 

партиен съвет по подадената Декларация и вписването на новоприетия член в Книгата за 
членския състав на Общинската (Районна) организация. Процедурата следва да приключи 
до 30 дни от подаването на Декларацията за членство.

(6) Когато по местоживеене/местопребивавене на кандидата няма организация, 
членуването става в най-близката партийна организация.

(7) При промяна на местоживеенето/местопребиваването, при разпускане или при 
разформироване на секцията, местната, общинска (районна) организация, редовните 
членове преминават в съответната общинска (районна) организация заедно с редовно 
издадените им документи за членство, съгласно ал. 5 и ал. 6 на настоящия член.

Чл. 16. (1) Всеки член има право:
1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на 

решения и в провеждането на политиката на партията по предвидения в Устава ред.
2. да избира и да бъде избиран в не повече от два изборни органи в съответствие с 

разпоредбите на този Устав;
3. да иска и да получава информация от партийните органи;
4. да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност;
5. на защита от страна на партията, ако е преследван по политически причини;
6. да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките й органи и да 

получава съответната информация;
(2) Членството в партията не създава никакви предимства.
(3) Членството може да бъде прекъснато временно при определени случаи, 

предвидени в закон и да се възстанови при отпадане на причината. Решението се взема



лично от члена и се регистрира в Общинската (районна) партийна организация. 
Възстановяването на членството става с нарочно решение на същата Общинска (районна) 
партийна организация.

Чл.17. Всеки член е длъжен:
1. да спазва Устава и да отстоява ценностите на партията;
2. да избира и да бъде избиран във всички нейни организации лично, без право на 

упълномощаване;
3. да участва в разработването и осъществяването на политиката на партията;
4. да допринася за доброто име на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и да 

работи за осъществяване на нейните цели и задачи;
6. да плаща членски внос в размер, определ от чл. 90 ал. 1, 2 и 3 от настоящия

Устав.
7. да изпълнява решенията на органите на Партия ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ
8. да участва в дейността на партията според възможностите си, като активно 

подкрепя организираните от нея и нейните съюзници политически акции и предизборни 
кампании;

9. със своето поведение да допринася за обществена подкрепа на политиката на 
партията и за утвърждаване на нейния авторитет;

10. да не участва в прояви, насочени против единството на партията и нейното 
влияние за обновяване на обществото;

Чл.18. (1) Членството в ПП ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ се прекратява:
1. с писмено заявление за напускане - прекратяването е в сила от момента на 

подаването на Заявлението до Общинския (районен) партиен съвет. Промяната се вписва 
незабавно в Книгата за членския състав на Общинската (районна) организация.

2. с изключване - по решение на НПС, прието по предложение на Изпълнителния 
съвет и НКК, при:

а)/Изм.с Решение на редовен конгрес на ПП"ОСД” , проведен на 16.06.2019г./
системно неизпълнение на задълженията визирани в чл.17 от Устава констатирани от 
общинската организация.

б) влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер
в) поведение, което е несъвместимо с целите и ценностите на ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ или уронва престижа на същата.
3./ Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 16.02.2019г./ 

при отпадане - поради неплащане на членски внос в продължение на 6 месеца 
кснстатирано от КК

4. при смърт

Чл. 19. Решението за изключване подлежи на обжалване пред Конгреса. 
Обжалването не спира изпълнението на решението.

IV. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 20. (1) Централни органи на партията са:



1. Конгрес;
2. Национална конференция;
3. Национален партиен съвет (НПС);
4. Изпълнителен съвет (ИС);
5. Председател.
6. (Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП„ОСД", проведен на 16.02.2019 г.)
7. Национална контролна комисия (НКК).
(2)/Изля. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД",проведен на 16.02.2019г./ В

органите на партията могат да участват само нейни членовеизбрани по съответния ред.

КОНГРЕС

Чл.21. Конгресът е върховен орган на партията.
(1)/Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 16.02.2019г. /

Делегатите на Конгреса са членове на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ. Квотата 
на представяне на общинските (районни) партийни организации се определя въз основа 
на решение на Националния партиен съвет, като за основа се вземат броя на членовете и 
териториалното представителство на партията в общината и областта.

(2) Право на участие с делегати имат редовно отчелите членския си внос общинска 
(районни) организации.

(3) Делегати на Конгреса по право са: Членовете на Националния партиен съвет, 
членовете на Националната контролна комисия, както и членовете на парламентарната 
група, членове на правителството, ако не са избрани за делегати.

(4)/Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ ОСД", проведен на 16.02.2019г./ 
Делегатите, които участват по право, не избрани от общинските организации не могат да 
бъдат повече от 1/3 от общия брой на делегатите.Когато са повече от 1/3 се избират от 
вишегласие от НПС и НКК.

(5) По решение на Изпълнителния съвет общинските (районните) партийни 
организации могат да определят за „гости" на Конгреса техни представители, невклю
чени в листата на делегатите.

Чл.22. (1) (Изля. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД" проведен на
16.02.2019 г.) Конгресът се свиква най-малко веднъж на 4 години с решение на 
Националния партиен съвет по предложение на Изпълнителния съвет.

(2) /  Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД",проведен на 16.02.2019г/
Извънреден конгрес се свиква с решение на Националната конференция или чрез 
подписка на не по-малко от 1/3 от членовете на партията.

(3) Конгресът се свиква с покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, 
часа и мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква.

(4) Поканата се обнародва в „Държавен вестник" и се поставя на видно място в 
сградата, където се намира седалището на партията, не по-късно от един месец преди 
насрочения ден.

Чл.23. Конгресът:
1* обсъжда и приема Отчет за дейността на Националния партиен съвет и на



Националната контролна комисия;
2. приема и изменя програмните документи и Устава на Партия ОБЕДИНЕНА 

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ;
3. (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 

определя броя и избира членовете на Националния партиен съвет и Националната 
контролна комисия.

4. определя основните насоки в дейността на Партия ОБЕДИНЕНА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ в следващия междуконгресен период;

5. Разглежда и решава жалби против решения на Националния партиен съвет, 
Изпълнителния съвет и Националната контролна комисия;

6. утвърждава кандидатите на партията за президент и вицепрезидент;
7. приема решения/я за сливане с, вливане в, за отделяне и разделяне на две и 

повече партии, както и за прекратяване дейността на Партия ОБЕДИНЕНА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

/Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019г./
Нов/В/Избира председателя на партията.

Чл.24. {1 )/Изм. с Решение на ПП" ОСД", проведен на 16.02.2019г./ Проектолистите 
с номинациите за централните органи на партията се представят от общинските 
(районните) местните организации в ИС най-малко 4 седмици преди откриването на 
конгреса. Окончателната проектолиста се изготвя от нарочна комисия, избрана от НПС, с 
отчитане на всички представени кандидатури.

(2) Конгресът гласува с обща листа за членовете на Националния партиен съвет и 
НКК. За избрани се считат тези кандидати, които са получили най-много гласове. 
Следващите (по реда на подреждане в резултат на получените гласове) остават 
подгласници (резервни членове).

Чл. 25./ Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на  
16.02.2019г./ По въпроси, които не са включени в обнародвания дневен ред на Конгреса, 
могат да се приемат решения само с % от всички делегати.

Чл. 26 (1) Конгресът може да заседава и приема решения, ако на него присъстват 
повече от половината от всички делегати.

(2) При липса на Кворум Конгресът се провежда един час по-късно на същето място 
и при същия дневен ред и е законен, независимо от броя на присъстващите делегати.

Чл. 27. (1) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас, без право на 
упълномощаване.

[2)Изм. с Решение на редовен котгрес на ПП" ОСД", проведен на 16.02.2019г./
Конгресът приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите 
делегати при Условията на чл. 26.

(3) Решенията по чл. 23, т. 2 и 7 от Устава се приемат с квалифицирано мнозинство 
2/3 от гласовете на присъстващите делегати.

НАЦИОНАЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯ



Чл.28. /  Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 
16.02.2019г./В периода между редовните конгреси по решение на ИС се свиква 
Национална конференция, в която участват членовете на ИС, НПС, НКК, ПГ, 
председателите на общинските (районните) партийни съвети, както и избрани делегати от 
общинските (районните) партийни организации по квота, определен от ИС.При 
определянето на квотата се вземат критериите по чл.21/1/.

Чл.29. (1) Националната конференция решава всички въпроси от компетенцията на 
Конгреса, с изключение на тези по чл. 23, т. 2, 3 , 7 и 8 от Устава.

(2)/ Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 16.02.2019г./
Конференцията може да избира 1/3 нови членове извън резервите от състава на НПС и 
НКК за целия му мандат.

(3) Националната конференция приема предизборните платформи на партията и 
решенията за политически коалиции.

(4) Националната конференция е редовна, когато на нея присъстват повече от 
половината, имащи право на участие.

(5) Решенията се вземат с просто мнозинство (повече от половината от 
присъстващите) от присъставащите.

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Чл.ЗО. (1) Националният партиен съвет заседава в периодите между конгресите и 

националните конференции.

(2) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.)
Член на НПС на партията, който отсъства безпречидно повече от два пъти от заседанията 
на НПС, се замества от следващия в списъка на подгластниците. Решението за това се 
взема от НПС.

Чл.31. (1) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 
16.02.2019г. г.) Националният партиен съвет се избира за срок от 4 години.Броя на 
членовете се определя от конгреса. Той не може да бъде по малък от 41члена.

(2) Всеки член има право на един глас.
(3) В заседанията на Националния партиен съвет участват с право на съвещателен 

глас председателят и членовете на Националната контролна комисия.
(4) При изтичане на срока по ал. 1, НПС продължава дейността си до избор на нов.

Чл.32. Националният партиен съвет, въз основа на решенията на Конгреса и на 
националната конференция:

1. (Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 
Нова. По предложение на председателя се избира заместник председатели и 
главен секретар.

2. обсъжда и приема решения по политическата стратегия и тактика;
3. утвърждава бюджета на партията, представен от ИС и приема отчета за



изпълнението му;
4. (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.)

По предложение на председателя се избира Изпълнителен съвет в състав до 21 членове, 
в който по право влизат зам.Председателите и Гл.секретар.

5./Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП"ОСД", проведен на 1б.02.2019г./ По
предложение на председателя определя структурата на Изпълнителния съвет и приема 
отчета за неговата дейност.

6. по мотивиран доклад на ИС и/или НКК може да разпуска общински (районни) 
организации и местни организации, когато грубо нарушават Устава и Програмата, 
решенията на конгреса и Националната конференция, както и собствените си решения. 
Решението за разпускане се взима с мнозинство 2/3 от присъстващите на заседанието;

7. Приема решения за изключване на членове на партията по предложение на 
Изпълнителния съвет и НКК.

8. утвърждава кандидатурите за народни представители и за министри, които 
могат да участват в управлението на страната от името на партията или по нейно 
предложение.

9. приема решение за свикване на Конгрес.

Чл. ЗЗ./Изм.с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 
16.02.2019г./ Националният партиен съвет се свиква на редовни заседания от 
Председателя на партията, не по-рядко от веднъж на шест месеца.

(1) Националният съвет се свиква на извънредни заседания от Председателя, както 
и по искане на 1/3 от неговите членове.

(2) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 
Председателят и/или някой от тримата му заместници ръководят заседанията на 
Националния партиен съвет и координират дейността му.В негово отсъствие тези функции 
се изпълняват от зам.Председател или Гл.секретар упълномощен от председателя.

(3) (Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 
Чл.34. (1) Националният партиен съвет може да заседава, ако присъстват повече от

половината от неговите членове.
(2) Националният партиен съвет приема решения с мнозинство повече от 

половината от присъстващите.
/Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 16.02.2019г./ 
Нова/3/[1ри липса на кворум НПС се провежда 1 час по късно при минимум ЛА от 

членовете на НПС на същото място при същия дневен ред и е законен.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.ЗБ. (1) Изпълнителният съвет е ръководният оперативен орган на партията, 
който организира, планира и провежда ежедневната партийна и организационна работа 
за изпълнение Решенията на Конгреса, Националната конференция и Националния 
политически съвет.

(2) Изпълнителният съвет:
1. приема решения по текущи политически въпроси;
2. оказва непосредствена помощ на всички партийни органи и организации.
3. определя кандидатурите за общински съветници и кметове



4. изготвя проекти за бюджет и отчет за изпълнението му;
5. организира и непосредствено ръководи политическите акции и предизборните 

кампании на партията;
6. приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона 

дейност;
7. /  Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД",проведен на 16.02.2019г./ 
Нова.Определя квотата за НК съгласно член 28.
8. изработва и предлага на Националния партиен съвет правила за финансово- 

административна дейност, за организиране на предизборни кампании, провеждане на 
първични избори, набиране на симпатизанти и др.;

9. /  Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП" ОСД", проведен на 
16.02.2019г./Взема решения за Националната конференция и заседанията на НПС.

10. предлага на Националния партиен съвет да свика Конгрес;
11. осъществява международната дейност на партията и координира връзките с 

медиите;
12. утвърждава регионалните координатори и определя техния статут;
13. създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и 

правилата за дейността им;
14. взема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на 

партията;
15. избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП;
16. определя правилата за събиране, размера, отчисления, отчетност и контрол на 

средствата от членски вноски в отделна инструкция;

Чл.36. (1) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на
16.02.2019 г.) Изпълнителният съвет е в състав съгласночл.32 т.4 в това число Председател 
Зам.председатели и Гл.секретар.

(2) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 
Изпълнителният съвет се избира за срок от 4 години.

(3) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 
Председателят ръководи заседанията на Изпълнителния съвет. В негово отсъствие тези 
функции се изпълняват от Заместник-председател или Гл.секретар посочен от 
председателя.

(4) При изтичане на срока по ал. 2 Изпълнителния съвет изпълнява задълженията 
си до избор на нов.

Чл.37. (1) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на
16.02.2019 г.) Изпълнителният съвет се свиква на редовни заседания от Председателя 
минимум четири пъти в годината.

(2| (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.)
Изпълнителният съвет може да бъде свикан на извънредни заседания от Председателя по 
негова инициатива, както и по искане на 1/3 от членовете му.

Чл.38. Изпълнителният съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече 
от половината от членовете му.



Чл.39. (1) Всеки член на Изпълнителния съвет има право на един глас.
(2) Изпълнителният съвет приема решенията си с мнозинство повече от 

половината от присъстващите членове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.40. (1) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на
16.02.2019 г.) Политическа партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ се представлява от 
Председателя. Той се избира от конгреса.

(2) (Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.)
(3) При изтичане на срока по ал. 1 Председателят продължава да изпълнява 

функциите си до избор на нов.

Чл.41. (1) Председателят:
1. представлява партията;
2. координира изпълнението на решенията на Конгреса, Националния партиен 

съвет, и Изпълнителния съвет;
3. представя отчета за дейността на Националния партиен съвет пред Конгреса.
(2) Председателят е и председател на Националния партиен съвет и на

Изпълнителния съвет.

Чл. 42. Председателят:
1. осъществява ръководството на политическата, организационната,

творческата и финансовата дейност на Партия ОБЕДИНЕНА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ и на НПС и ИС;

2. отговаря за цялостната дейност на партията и отчита рабатата си пред 
НПС;

3. свиква заседания на НПС по решение на ИС и/или по писмено искане на 
1/3 от членовете на НПС

4. свиква заседания на ИС;
5. внася предложения за допълнение и обновление на състава на ИС; за 

разпределение и преразпределение на задълженията между членовете 
на НПС и/или ИС в съответствие с набелязаните задачи;

6. назначава Главен счетоводите (ковчежник) в съответствие с чл. 34-36 на 
ЗС, определя правата и задълженията им в нарочни инструкции 
(съобразно съществуващото законодателство и стандарти) и 
осъществява контрол върху тяхната дейност;

7. той е основен разпоредител на финансите на пзртията;
8. назначава сътрудниците на организационния апарат на партията, 

определя в рамките на действащото законодателство системата, 
формата и размера на заплащане на труда, размера на сметките за 
разход, взема решения за използване на средствата на партията;

9. представлява партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ по отношение 
на българските и чуждестранните партии, организации, съюзи, 
учреждения, други физически и юридически лица.



Чл. 43. (1̂  (Изм. с Решение на редовен коннгрес на ПП „ОСД", проведен на
16.02.2019 г.) При временна или трайна невъзможност на председателят на партията да 
изпълнява своите задължения, неговите функции се изпълняват от заместник- 
председател определен от ИС.

(2) (Отм. с Решение на редовен ногрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Чл.44./1/ (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 

Гл.секретар се избира от НПС по предложение на председателя.

/2//Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ ОСД", проведен на 16.02.2019г./  

Чл.45. (Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 

Чл. 46. (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019г./ 

Нов. Функциите на Гл.секретар са:

1.подпомага председателят на партията при осъществяването на правомощията

му;

3.организира разпределението на задачите за изпълнение между служебните 

органи на партията;

4.осъществява общ контрол по изпълнението на общите задачи;

5.ръководи, контролира и отговаря за работата с документите и за съхраняването

им;

6.изготвя ежегоден доклад за състоянието на служебните органи на партията и го 

представя на председателя и го докладва пред ИС;

7.отговаря за работата на служебните органи на ИС;

9.отговаря за изготвянето и контролира изпълнението на заповедите и 

разпорежданията на председателя;

Ю.организира заседанията на ИС, НПС, както и на постоянните и временните 

съвети и звена на партията;

14.координира оперативното взаимодействие с коалиционните партньори и други 

сродни партии;

15.следи за законосъобразното разходване на финансови и материални средства, 

предоставени на партията, както и утвърждава разходите за управлението на партийната



администрация;

16.предлага на НПС и на ИС за разглеждане и решение съответните правилници и 

инструкции, чрез които се организират и конкретизират правата, компетентността 

иотговорностите на помощните им органи и съвети, както и по управлението на 

партийната администрация и воденето на стопанската дейност на партията.

Чп.46/2/8/11/12/13/ и /17/Отм. с Решение на редовен конгрес на ПП"ОСД",проведен 

на 16.02.2019г/

/18/Нов. Организира защитата на личните данни.

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл. 47. (1) Националната контролна комисия е контролен орган на Партия 
ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

(2) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019 г.) 
Националната контролна комисия се състои от 5 члена.Броя им се определя от конгреса.

(3) (Изм. с Решение на редовен конгрес на ПП „ОСД", проведен на 16.02.2019.) 
Членовете на Националната контролна комисия се избират за срок от 4 години.

(4) Членовете на НКК избират от състава си председател, заместник-председател и 
секретар.

(5) При изтичане на срока по ал. 3 НКК продължава дейността си до избор на нова.

Чл. 48. Националната контролна комисия:

1. следи за спазването на Устава и програмните документи на партията и
изпълнението на решенията на Конгреса, Националния политически съвет и
Изпълнителния съвет. Дава тълкувание по отделните членове на Устава.

2. дава оценка на дейността на НПС и на Изпълнителния съвет.
3. при необходимост подготвя мотивиран доклад до НПС за разпускане на 

общински (районни) партийни организации;
4. прави предложения пред Конгреса или Националната конфедерация за отмяна 

на противоуставни решения на ИС или НПС;
5. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност веднъж годишно или по 

искане на Председателя на партията;
6. наблюдава работата на общинските съветници и кметовете, избрани с

бюлетината на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ от гледна точка на
съблюдаването на уставните норми за взаимодействие между партийните органи и 
представители на партията в местната власт;

7. контролира дейността на щатния и хонорования апарат на партията;
8. проверява отчетността и деловодната работа на областните и общинските 

партийни организации;
9 . разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
10. периодично информира за дейността си Изпълнителния съвет;



11. подготвя и представя Отчет за своята дейност пред Конгреса;
12. НКК поне веднъж в годината извършва ревизия на финансовата дейност на НПС 

и на ОблПС и на техните органи;
13. годишните разходи на НКК са част от бюджета на партията.

Чл. 49. Председателят на НКК ръководи заседанията на съвета и координира 
дейността му.

(2) Председателят на НКК участва във всички заседание на НПС и на ИС с право на 
съвещателен глас.

(3) При невъзможност лично да присъства председателят на НКК посочва друг член 
на НКК, който да го замества.

Чл. 50. Националната контролна комисия може да провежда заседания, ако 
присъстват повече от половината от членовете му.

Чл. 51. (1) Всеки член на Националната контролна комисия има право на един глас.
(2) Националната контролна комисия приема решенията си с обикновено 

мнозинство от присъстващите.
Чл. 52. НКК се свиква от нейния председател или по писмено предложение на една 

трета от членовете й.
V. ТЕРИТОРИАЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл.54. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Териториално- 

организационната структура на партията се изгражда на принципа и в съответствие с 

административното деление на страната и включва местни организации, общински 

(районни) организации, областни организации.

Чл.55. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Областните 

партийни организации са структурно звено с основна задача да представляват партията на 

регионално ниво и да подпомагат участието на общинските (районните) организации при 

изпълнение решенията на Конгреса, Националната конференция и на другите национални 

органи на партията.

(2) Областните партийни организации се изграждат на територията на всяка една 

от админстративните области на Република България

(3) Всички общински (районни) партийни организации на територията на дадена 

област образуват дадена Областна партийна организация.

(4) След регистрация на Областната партийна организация в Централата на 

партията и Областната администрация, същата има право да разкрие собствена банкова 

сметка, чрез която да се акумулират средства за финасиране на организационата си



дейност и за осъществяване на предизборни кампании.

Чл.56. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Ръководен орган е 

Областният партиен съвет.

Чл.57. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Областният партиен

съвет:

(1). Се формира при изградени местни партийни структури в 2/3 от общините на 

територията на областта.

(2) Има координиращи и консултативни функции по изпълнение на програмните 

цели и решенията на националните органи, съобразени с конкретните особености на 

територията на областта.

(3) Включва председателите на Общинските партийни съвети.

(4) Избира от състава си председател, заместник-председател и секретар с 

мандатен период, който съвпада с избора на Националния партиен съвет.

(5) Съгласува и подпомага изпълнението на инициативите и дейността на 

партийните организации в областта.

(6) Координира кампаниите на партията за местните, парламентарните и 

европейските избори,както и изборите за Президент и Вицепрезидент.

(7) Съставя проекто-листи за кандидати за народни представители , в съответствие 

с утвърдената предизборна стратегия за националните приоритети на партията и ги 

представя за утвърждаване от Изпълнителния свет.

(8) Заседава най-малко веднаж на два месеца по инициатива на своя председател 

или на 1/3 от своите членове, както и по решение и искане на Изпълнителния съвет на 

партията.

(9) Взима своите решения с обикновено мнозинство (50 + 1 глас);

(10) Решенията му могат да се обжалват пред Националната контролна комисия по 

установения в Устава ред.

Чл.58. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Председателят на 

Областния партиен съвет представлява партията на областно ниво.

(2) Председателят на Областния партиен съвет свиква членовете на заседания, 

ръководи заседанията, организира и контролира дейността.

(3) Председателят на Областния партиен съвет координира изпълнението на



решенията на Конгреса, Националния партиен съвет и Изпълнителния съвет на партията, 

както и тези на Областния партиен съвет.

(4) Председателят на Областния партиен съвет отговаря за цялостната дейност на 

партията в областта и отчита работата си пред Изпълнителния съвет на партията.

(5) Председателят на Областния партиен съвет утвърждава разпределението на 

задълженията между членовете на Областния партиен съвет.

(6) Председателят на Областния партиен съвет подписва протокола с всички 

решения на Областния партиен съвет.

(7) Председателят на Областния партиен съвет е основен разпоредител на 

финансите на Областния партиен съвет.

(8) Председателят на Областния партиен съвет ръководи работата на Областния 

преизборен щаб и осигурява необходимите финансови средства за кампаниите на 

територията на областта.

(9) Председателят на Областния партиен съвет предлага Правилник за работата на 

Областния партиен съвет за одобрение от Изпълнителния съвет на партията.

Чл.59. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) При временна или 

трайна невъзможност на председателят да изпълнява своите задължения, неговите 

функции се изпълнява от зам.-председателя.

Чл.60. Народните представители, министрите и членовете на политическите им 

кабинети, областните управители и техните заместници и кметовете, членове на партията 

не могат да бъдат председатели на Областните партийни съвети.

ГРАДСКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.61. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Градски партийни 

организации са структурно звено на Политическа партия „Обединена социалдемокрация" 

в гр. София с районно административно деление.

(2) Те са със статут на Областни партийни организация с всички произтичащи от 

това права и задължение съгласно настоящия Устав.

(3) В тях се обособяват районни партиини организации, които са със статут на 

Общински партийни организации с всички произтичащи от това права и задължения 

съгласно настоящия Устав.



Чл.62. Ръководен партиен орган е Градският партиен съвет.

Чл.63. Градският партиен съвет има правомощията на Областен партиен съвет с 

всички произтичащи от това права и задължение, съгласно настоящия Устав.

Чл.64. Председателят на Градската партийна организация има правомощията на 

Председател на Областен партиен съвет с всички произтичащи от това права и 

задължение, съгласно настоящия Устав.

Чл. 65. (Отм. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията)

ОБЩИНСКИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.66. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Общинската 

партийна организация е основно звено на партията.

(2) Общинската партийна организация представлява партията на общинско 

равнище.

(3) Общинската партийна организация подпомага участието на своите членове при 

изпълнение решенията на Конгреса, Националната конференция и другите национални 

органи на партията.

(4) Общинската партийна организация взема политически решения по всички 

актуални теми на територията на общината и предприема конкретни мерки за тяхното 

своевременно правно и политическо решаване.

Чл.67. (1) Общинската партийна организация се изгражда на териториален 

принцип във всяка една община при наличието най-малко на десет члена, по утвърден от 

Изпълнителния съвет документ.

(2) Общинската партийна организация включва в своя състав всички изградени 

местни партийни организации на територията на дадената община.

(3 ) (Отм. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията)

(4) Общинската партийна организация действа от името на партията, след като се 

регистрира в Общинната с издадено удостоверение подписано от Председателя на 

партията.

(5) (Нова, приета на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Общинската партийна 

организация има право на печат.

(6) Общинската партийна организация може да създава клубове на симпатизанти 

или по интереси, при наличие поне на пет души. Клубовете са помощен орган на



общинската организация.

Чл.68. Ръководен орган на Общинската партийна организация е общото събрание.

Чл.69. Общото събрание на Общинската партийна организация:

1. Решава текущи въпроси от живота на общината.

2. Избира Общински партиен съвет в състав: председател и двама до шест члена.

3 . (Отм. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията)

4. Мандатът на Общинския партиен съвет съвпада с междуконгресния период.

5. Всеки от избраните може да бъде отстранен само по реда, по който е бил 

избран.

6. Обсъжда и приема отчет за дейността на Общинския партиен съвет и на 

Общинската контролна комисия на партията.

7. Взима решения за изпълнение на програмните документи на партията в 

съответствие на специфичните условия на дадената община.

8. Обсъжда и дава своите предложения за изменение и допълнение на 

програмните документи на партията и Устава.

9. Определя основните насоки в дейността на Общинската партийна организация в 

междуконгресния период.

10. Утвърждава правила и ред за участие на Общинската организация в 

подготовката и провеждането на изборите за местна власт.

11. Избира Общински предизборен щаб на партията и направлява и подпомага 

неговата работа.

12. Обсъжда и приема решения по провеждането на коалиционна политика при 

специфичните условия на общината, съгласно указанията на Областния партиен съвет, 

Националният партиен съвет и Изпълнителния съвет на партията.

13. Обсъжда и излиза с препоръки към Областния партиен съвет, Националният 

партиен съвет и Изпълнителния съвет на партията за подобряване на коалиционната 

политика и за отношенията на партията с различните политически сили и органите на 

изпълнителната власт на територията на общината.

14. Приема и осъществява план за работата с клубовете на симпатизантите в 

общината и с клубовете по интереси, изградени на територията на общината.

15. Избира делегати на Конгреса и на Националната конференция, които



представляват местните организации в тези органи по нормативи, определени от 

Изпълнителния съвет, и предлага кандидати за другите органи на партията.

16. Издига кандидати за изборни длъжности в органите на местното 

самоуправление и местната администрация, в обществени и други организации.

17. Взима решение за изграждане на местни партиини организации.

18. Изслушва периодично информация на нейни членове, избирани в по- 

горестоящите структури на партията и в органите на местното самоуправление и местна 

администрация.

19. Приема бюджета на организацията.

20. Одобрява отчета за работа на Общинския партиен съвет и на Общинската 

контролна комисия.

Чл.70. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Общинският 

партиен съвет осъществява ръководството на политическата, организационната, 

творческата и финансовата дейност на общинската партийна организация на територията 

на общината.

(2) Общинският партиен съвет организира изпълнението на решенията на 

Конгреса, Националният партиен съвет и Изпълнителния съвет на партията, както и тези 

на Областния партиен съвет.

(3) Общинският партиен съвет отговаря за цялостната дейност на общинската 

организация в общината и отчита работата си пред Областния партиен съвет и пред 

Изпълнителния съвет на партията.

(4) Общинският партиен съвет съгласува и подпомага изпълнението на 

инициативите и дейността на партийните членове в общината.

(5) Общинският партиен съвет организира и провежда всички мероприятия по 

предизборните кампании за местните и парламентарните избори в общината.

(6) Общинският партиен съвет съставя проекто-листи за кандидати за народни 

представители, кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства в 

общината, в съответствие с утвърдената предизборна стратегия за националните 

приоритети на партията и ги представя за утвърждаване от Изпълнителния съвет.

(7) Общинският партиен съвет заседава най-малко веднаж на месец.

(8) На заседанията на Общинския партиен съвет присъстват и председателите на



съставните местни партийни организации и секции с право на глас.

(9) Общинският партиен съвет взима своите решения с обикновено мнозинство 

(50% + 1 глас).

(10) Решенията и действията на Общинския партиен съвет могат да се обжалват 

пред Общинската контролна комисия и по-висшите органи на партията по установения в 

този Устав ред.

Чл.71. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Председателят на 

Общинския партиен съвет:

(1) Осъществява ръководство на политическата, организационната, творческата и 

финансовата дейност на общинската партийна организация на територията на общината.

(2) Организира изпълнението на приетите решения от Конгреса, Националния 

партиен съвет и Изпълнителния съвет на партията, както и тези на Общинския партиен 

съвет на територията на своята община.

(3) Отговаря за цялостната дейност на партията в общината и отчита работата си 

пред Общинския партиен съвет, както и пред Изплнителния съвет на партията.

(4) Работи за укрепване на коалиционната политика на партията на територията на 

общината.

(5) Присъства на заседанията на Областния партиен съвет с право на глас.

(6) Свиква и ръководи заседанията на Общинския партиен съвет.

(7) Отговаря за финансовото обезпечаване и имуществените активи на общинската 

партийна организация.

(8) Ръководи и контролира работата на Общинския преизборен щаб. Работи за 

осигуряване на необходимите финансови средства за кампаниите на територията на 

общината.

(9) Представлява партия Обединена социалдемокрация и Общинската партийна 

организация на територията на общината.

МЕСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

4 /1.72 . (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Местната 

партийна организация е подразделение на Общинската партийна организация и активно 

работи за изпълнение на нейните решения.



(2) Местна партийна организация се изгражда на териториален принцип във всяко 

едно от съставните населени мяста на дадената община при наличието най-малко на пет 
члена.

(3) В селищата, където няма пет члена на партията, могат да се изградят секции 

към най-близката местна организация при наличие на трима души членове на партията.

Чл.73. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Председателят на 

местната партийна организация:

(1) Организира изпълнението на приетите решения от по-горните партийни органи 

на територията на своята организация.

(2) Дава своите предложения за подобряване на партийната работа пред 

Общинският партиен съвет.

(3) Работи за укрепване на коалиционната политика на партията на територията на 

своята организация.

(4) Лично работи за привличането и убеждаване на симпатизанти и кандидати за 

членове на партията.

(5) Организира и ръководи ежедневната работа чрез методът "от врата на врата" за 

пропагандиране програмните материали на партията и за увеличаване числеността на 

симпатизантите в местния клуб и за нарастване на членовете на местната органи- зация 

на партията на територията на дадената административна единица.

(6) Присъства на заседанията на Общинския партиен съвет с право на глас.

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Чл.74. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Народните 

представители от Политическа партия „Обединена социалдемокрация" в съответствие с 

Правилника за работата на Народното събрание образуват самостоятелна парламентарна 

група, която работи в съответствие с принципите, целите и задачита на партията, както и с 

международните ангажименти поети от партията.

(2) В случаите, когато се участва в политическа коалиция, народните 

представители, избрани чрез коалиционни квоти от името на партия Обдинена 

соцалдемокрация, самостоятелно избират свое ръководство, което поддържа постоянна 

партийна и организационна връзка с Националния партин съвет, Изпълнителния съвет и



Председателя на партията.

(3) Членовете на партията, избрани в политическите кабинети на органите на 

властта, провеждат политиката на партията в съответсвие с акцентите и приоритетите в 

съответния сектор от стопанския живот на страната.

(4) Председателят на Парламентарната група участва със съвещателен глас на 

всички заседания на Изпълнителния съвети Националния партиен съвет.

(5) Народните представители, министрите, зам.министрите, областните управители 

и останалите членове на политическите кабинети са отговорни за дейността си пред 
партията.

(6) Парламентарната група на партията или нейната фракция в парламентарната 

група на политическата коалиция, в която участва партията, сама изработва и приема 
правила за своята работа.

(7) Решение за сваляне на политическото доверие към народен представител от 

листата на партията се взима от Националния партиен съвет.

(8) Възникналите спорове между Парламентарната груп, Изпълнителният съвет и 

Националния партиен съвет се разглеждат и решават от Националната конференция, 

респективно Конгреса.

(9) Общинските (районните) партийни организации, Общинските партийни съвети, 

Областните партийни съвети, Нацианалният партин съвет и Изпълнителния съвет на 

партията оказват необходимото съдействие на Парламентарнат агрупа при 

осъществяване на нейната законодателна и контролна дейност в парламента.

(10) Парламентарната група се отчита за своята дейност пред Конгреса на партията, 

а текущо пред Нацоналния партиен съвет, не по-малко от един път годишно.

ИНФОРМАЦИОННА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНИ ЗВЕНА

Чл.75. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Политическа 

партия „Обединена социалдемокрация" формира свои информационни, пропагандни и 

издателски звена, които работят в съответствие със законите на страната и решенията на 

ръководните партийни органи.

(2) Издания на партията са уеб-страница, електронен и/или печатан 

информационен бюлетин, вестник, списание и други печатни материали.



Чл.76. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Политическа 

партия „Обединена социалдемокрация" може да създава собствени научни звена, които 

да разработват стратегически и тактически въпроси за нейното политическо поведение, 

както и законови и подзаконови актове, с цел прилагане на своята политика в 

политическия и стопански живот на страната.

(2) Решенията за създаване на научните звена и на техните ръководители се 

утвърждават от Изпълнителния съвет.

(3) Председателите на научните звена присъстват на заседанията на Изпълнителни 

съвет и на Националня партиен съвет със съвещателен глас.

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл.77. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Дейността на 

Политическа партия „Обединена социалдемокрация" се финансира от собствени приходи 

и от държавни субсидии.

(2) Партията не извършва стопанска дейност.

(3) Партиятя не учредява и не участва в търговски дружества и кооперации.

Чл.78. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Собствените

приходи на Политическа партия „Обединена социалдемокрация" са от:

1. Собствени недвижими имоти.

2. Дарения и завещания на физически лица.

3. Лихви от парични депозити в банки.

4. Издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, 

както и от продажба от разпространение на печатни и аудиовизуални материали с 

партийно-пропагандно съдържание.

(2) Собствени приходи са и приходите от фондонабиращи мероприятия, които са 

дейности на Политическа партия „Обединена социалдемокрация" по набиране на 

средства въз основа на възмездна или безвъзмездна сделка, под формата на пари, услуги 

или техническо оборудване в полза на партията.

(3) Политическа партия „Обединена социалдемокрация" може да използва заеми 

от банки в размер и при условиятя, определени от Закона за политическите партии.

(4) Непаричните приходи по ал.1 и 2 се оценяват по справедлива пазарна цена,



24.

съгласно Закона за счетоводдството.

Чл.79. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Политическа 

партия „Обединена социалдемокрация" не може да получава анонимни дарения, както и 

средства от лица и организации, опоменати в чл.24 от Закона за политическите партии.

Чл. 80. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Държавните 

субсидии, които ползва Политическа партия „Обединена социалдемокрация" се 

определят и ползват ежегодно по реда, указан в Закона за политическите партии.

(2) Получената държавна субсидия не може да се предоставя за обезпечение на 

вземания на трети лица.

Чл.81. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) Политическа партия 

„Обединена социалдемокрация" разходва средствата си за подготовка и участие в 

избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по 

провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията дейности.

Чл.82. (Изм. и доп. на 28.03.2015 г. от II редовен Конгрес на Партията) (1) Отговорни за

(4) Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на бюджета 
на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ.

IX. РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА
Чл. 93. (1) Партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" се прекратява с:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане, съгласно този устав;
4. Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което партията е обявена за 

противоконституционна;
5. Разпускане с Решение на Софийски градски съд, съгласно реда указан в ЗПП.
(2) Решението на Конгреса на Партия ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ за 

прекратяване на партията се взема с мнозинство, съгласно чл. 27, ал. 3 от този Устав при 
условията и случаите, предвидени в Закона за политическите партии.

Чл.94. (1) При прекратяване дйността на Партия ОБЕДИНЕНА
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ по чл. 93, т.1, т.2 и т. 3 Конгресът определя начина на 
разпореждане с имуществото й.

(2) При прекратяване дейността на партията, по реда на чл.93, т.4 и т.5, 
имуществото на партията преминава в полза на държавата, при условията указан в чл.42, 
ал.2 на ЗПП.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Конгресът, Националната конференция, НПС и ИС на Партия ОБЕДИНЕНА 
СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, в границите на своята компетентност могат да утвърждават



документи, свързани с тяхната дейност, които не могат да противоречат на тази Устав.
Чл. 2. За правилното прилагане на Устава, при необходимост, НКК дава тълкувание 

по отделните разпоредби, което е задължително за всички партийни членове, местни 
организации, общински организации, Областните партийни съвети и избраните от 
Конгреса органи на партията.

Чл. 3. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.

Настоящият Устав е приет единодушно от учредителите на политическа партия 
ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ на Учредителното събрание, провело се на 08.01.2008 
г. в гр. София в аула „Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия 
в кв. Лозенец, бул. „Христо Смирненски" 1; Изменен и допълнен на Първия редовен 
конгрес на партията, проведен на 20.10.2012 г. и изменен и допълнен на редовен конгрес, 
проведен на 29.04.2017 г. в гр. София, ул. „Коломан" № 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Й.Гергов


