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ПРЕДГОВОР

На 46-тия конгрес на БСП от 3-4 декември 2005 
г. бе прието решение за ускоряване на работата по 
Програмното и Уставното обновление на БСП в съ-
ответствие с новите глобални  предизвикателства, 
с процеса на евроинтеграция и в отговор на новата 
роля на БСП в днешния и утрешния ден на страна-
та. 

През 2006 г. българската левица отбелязва 150-
годишнината от рождението на първооснователя на 
българската социалдемокрация - Димитър Благоев. 
Днес, век и половина по-късно, забележително зву-
чи визията му за Българската социалдемократическа 
партия като част от “всесветската социалдемокра-
ция”. За БСП, която извърши цялата си модерниза-
ция в периода на прехода под знака на приобщава-
нето към идеите и ценностите на Социалистическия 
интернационал, а вече е и негов пълноправен член, 
и Програмното, и Уставното обновление имат своята 
обща рамка и, естествено - своята национална спе-
цифика.

По силата на Конгресното решение ускорено се 
работи върху проект за нов Устав на БСП. Започна 
интензивна работа и Комисията по нова Програма 
на БСП, макар че срокът за нейната готовност е по-
отдалечен във времето.
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Още от самото начало на реформирането на 
БСП в модерна лява партия, Центърът за историчес-
ки и политологически изследвания вижда като своя 
първостепенна задача подпомагането на този сложен 
процес. Във връзка с това, с любезната подкрепа на 
фондация “Фридрих Еберт”, подготвихме и настоя-
щото издание на нови и обновени устави на водещи 
партии от Социалистическия интернационал. Целта 
на изданието е да актуализира и разшири хоризонта 
на дискусиите върху необходимите нови уставни ре-
шения. 

Разчитаме  това издание да подпомогне не само 
Комисията по новия Устав на БСП, но и нашия по-
широк национален и местен актив, да им даде въз-
можност при различните обсъждания да видят БСП 
като силна национална лява партия и неделима част 
от “всесветската социалдемокрация”.

     
  
Проф.д.ф.н. Нора Ананиева
Директор на ЦИПИ
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УСТАВ
НА

АВСТРИЙСКАТА 
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ 

В сила от 1 май 2000 година.
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УСТАВ НА
АВСТРИЙСКАТА 

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ 
/АСДП/

Приет
на Извънредния федерален партиен конгрес на 

АСДП във Виена
на 31 октомври 1998 година;

изменен и допълнен на:

36-ти редовен федерален партиен конгрес на АСДП 
във Виена

на 28 април 2000 година;

37-ми редовен федерален партиен конгрес на АСДП 
във Виена

на 28 октомври 2002 година;

38-ми редовен федерален партиен конгрес на АСДП 
във Виена

на 30 ноември 2004 година.
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І. АВСТРИЙСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА 
ПАРТИЯ 

Чл.1.Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) 
е общност на жени и мъже, привърженици на основните 
принципи на Партийната програма на АСДП.

Чл.2. Цел на АСДП е изграждането на общество, опиращо 
се на основните ценности свобода, равенство, справедливост 
и солидарност. Тази социална демокрация се постига с неп-
рекъснатото развитие и с постоянното обновление на демок-
рацията във всички сфери на живота. В основата на полити-
ката на АСДП е Партийната програма, приета от Федералния 
партиен конгрес.

Чл.3. (1) При осъществяването на задачите и отговор-
ностите си АСДП се придържа към австрийския Закон за пар-
тиите, съгласно който съществуването и многообразието на 
политически партии е съществена съставна част на демокра-
тичния ред в Република Австрия, а участието в изграждането 
на политическата воля е една от първостепенните задачи на 
политическите партии. Тази задача произтича от член 1 на 
Австрийската федерална конституция: “Австрия е демокра-
тична република. Нейното право идва от народа”.

(2) АСДП изпълнява политическата си задача също и 
в сътрудничество със сродни политически сили в междуна-
роден мащаб. Поради това в рамките на Европейския съюз е 
част от Партията на европейските социалисти, а като партия, 
член на Социалистическия интернационал, взема участие в 
политическата му дейност в световен мащаб.
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ІІ. ЧЛЕНОВЕ НА АСДП 

Чл.4. Член на АСДП може да бъде всяко лице, което приз-
нава основните й принципи и което е готово да изпълнява 
задълженията, определени с настоящия Устав. Всеки един 
член е призован да защитава своите права и да взема активно 
участие при формирането на политическата воля. Минимал-
ната възраст за встъпване в партията са навършени 16 годи-
ни. Лица, които членуват в други политически партии или 
в други участващи в избори групировки, не могат да бъдат 
членове на АСДП.

Приемане на членове

Чл.5. (1) Молбата за членство в АСДП се подава или в ор-
ганизацията по местоживеене, или в организацията по мес-
торабота на кандидата (кандидатката), или във Федералната 
организация на АСДП. За приема решава основно местният, 
съответно секционният, комитет, след проверка дали са нали-
це предпоставките, определени в чл.4. При молби, отправени 
до Федералната организация, Федералното бюро е упълно-
мощено да вземе предварително решение относно приема. 
Местните и секционните комитети обаче имат право в срок 
от осем седмици след насочване на новия член към областни-
те организации да направят възражение срещу приемането на 
новия член и писмено да отхвърлят приема, ако не са налице 
необходимите за това предпоставки. Срокът от осем седмици 
започва да тече с пристигането на документите на новия член 
в местния, съответно секционния, комитет.

(2) Кандидатът/кандидатката има право да обжалва реше-
нието на организацията на федералната провинция за отхвър-
ляне на молбата за членство пред Федералната организация, 
която взема окончателното решение относно членството. 
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Всяка една от организациите, която участва в процеса по 
приемането, трябва да вземе своето решение в срок от осем 
седмици.

(3) Областното ръководство има право след пристигане 
на решението в областното бюро (областния секретариат) 
да изслуша местната организация (секция) и да промени ре-
шенията на местния комитет (секционен комитет) за приема 
или за отхвърлянето на молбата за прием. Местният комитет 
(секционният комитет), както и отхвърленият кандидат имат 
право да обжалват подобни решения на областното ръководс-
тво съгласно чл. 2. Всяка от организациите, участващи в про-
цеса по приема, трябва да вземе своето решение в срок от 
осем седмици.

(4) Федералното ръководство на партията може да взема 
решения от общополитическо значение.

Права на членовете

Чл.6. Всеки член има съгласно настоящия Устав право:
(1) на пълна информация и свободно обсъждане на всички 

теми в рамките на формиране на вътрешнопартийната воля;
(2) да участва в избора на органите и на доверените лица 

на АСДП, както и при формирането на вътрешнопартийната 
воля;

(3) да се кандидатира за сътрудничество и избор като до-
верено лице на партията;

(4) да се обръща в писмена форма по политически и ор-
ганизационни въпроси към съответното областно партийно 
ръководство или партийно ръководство на федерална про-
винция, както и по-специално към Федералното ръководс-
тво на партията. Сезираният комитет трябва да отговори в 
рамките на осем седмици.
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Участие на членовете във вземането на решения 

Чл.7. (1) Членовете на АСДП имат право да участват при 
вземането на решения по важни политически въпроси и при 
избора на кандидати (кандидатки) на АСДП съгласно разпо-
редбите на настоящия Устав.

(2) Допитване до членовете за проучване на волята на чле-
новете на партията по важни политически въпроси и теми, 
отнасящи се до съответната конкретна дейност на нивото, за 
което се отнасят, се прави, ако има решение на партийното 
ръководство на подразделението на съответната организация 
(местна организация, секция, областна организация и Феде-
рална организация), или пък ако е поискано от 15% от члено-
вете на подразделение на съответната организация.

(3) Допитването до членовете се извършва от Комисията 
по избора на съответното подразделение на организацията. 
Допитването до членовете трябва така да бъде организирано, 
че членовете на АСДП да могат да изразят волята си с тай-
но гласуване, и то, отговаряйки на един или повече въпроси, 
възможностите за отговор на които да са “да” или “не”, или 
избор на една от няколко алтернативи.

(4) Изборът на кандидати/кандидатки на АСДП за общес-
твени мандати (Общински съвет, Областен съвет, Парламент 
на провинция и Федерален парламент) трябва да става с 
участието на членовете на АСДП по демократичен и проз-
рачен начин, като например: таен предварителен избор, при 
съблюдаване на съответното избирателно право (лично изби-
рателно право). Подробностите трябва да залегнат в уставите 
на партиите на федералните провинции. Това се отнася и до 
въпроса - дали и доколко лица, които не са членове на АСДП, 
могат да участват в избора на кандидати/кандидатки.

Моделите на предварителните избори трябва да гаранти-
рат спазването на квотата на жените, утвърдена с Партийния 
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устав. Тук се прилага чл.16 параграф 5.
При изготвянето на предложенията за избор трябва да има 

стремеж представителите на младежта да могат да изпълня-
ват по съответен начин задачите си в интерес на социалде-
мокрацията.

(5) Комисията по избора на съответното подразделение на 
дадена организация подготвя и следи за протичането на гла-
суването и на избора при предварителни избори и допитване 
до членовете. Комисията по избора брои гласовете, констати-
ра изборния резултат или резултата от гласуването и го съоб-
щава на компетентния орган на съответното подразделение 
на дадената организация за по-нататъшно разпореждане.

(6) Федералната партия и партиите на федералните провин-
ции трябва да имат общ регламент за почтеността и допусти-
мото използване на рекламни средства при предварителните 
избори. Комисиите по избора трябва да следят за спазването 
му. Нарушаването му трябва да бъде санкционирано.

Задължения на членовете

Чл.8. Всеки член е задължен:
(1) да спазва основните принципи и Устава на Австрийс-

ката социалдемократическа партия (АСДП);
(2) с поведението си да съдейства за реализацията на ос-

новните принципи, заложени в Програмата, за авторитета и 
политиката на АСДП;

(3) да не провежда дейност, насочена против целите и 
основните принципи на Партийната програма, респективно 
на заложените цели в демократичната политическа воля на 
АСДП, особено съвместно с членове на други партии;

(4) да плаща членски внос, определен от Федералния пар-
тиен конгрес.
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Членство в професионални организации

Чл.9. Препоръчва се всеки член, в съответствие с уп-
ражняваната от него професия, да членува в социалдемок-
ратическите представителни организации, особено в соци-
алдемократическите фракции в Австрийското профсъюзно 
обединение или в Търговско-промишленото обединение на 
Австрия.

Членски внос

Чл.10. (1) За покриване на разходите, необходими за осъ-
ществяването на целите на АСДП, се събира членски внос, 
чийто размер, както и евентуалното му диференциране се оп-
ределят от Федералния партиен конгрес. При определянето 
на размера на членския внос трябва да се взема под внимание 
развитието на индекса на тарифната заплата. За случаи, които 
трябва да бъдат взети специално под внимание, се определя 
намален членски внос. Ръководството на федералната партия 
трябва да представя на всеки редовен Федерален партиен 
конгрес обоснована молба за необходимото съгласуване на 
членския внос в резултат на развитието на индекса на тариф-
ната заплата.

(2) Ръководството на федералната партия може да взема 
решения при извънредни положения за промяна на членския 
внос. Такова решение трябва да бъде предложено за утвърж-
даване на следващия Федерален партиен конгрес.

(3) Разпределението на членския внос между Федерал-
ната организация и организациите на провинциите става с 
решение на ръководството на федералната партия. Разпреде-
лението между организациите на провинцията, областните и 
местните (секционни) организации се урежда с решение на 
партийното ръководство на федералната провинция.
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(4) Всяка една организация на федерална провинция може 
да определи за новопостъпилите членове еднократна вноска 
за приема.

(5) За изпълнението на извънредни задачи от ръководство-
то на федералната партия, съответно от ръководствата на пар-
тиите на провинциите, могат да бъдат създавани фондове.

(6) Плащането на членския внос трябва да бъде удостове-
рявано на всеки член по подходящ начин. Разпределението 
на постъпленията от платените вноски следва да се извършва 
при строга отчетност между федералната организация, орга-
низацията на провинцията, областната организация и мест-
ните (секционните) организации.

Прекратяване на членството

Чл.11. (1) Членството се прекратява при смърт, напуска-
не, отписване, изключване.

(2) Напускане е налице, когато членът оповести това с 
писмено заявление или чрез връщане на удостоверението за 
членство.

(3) Член, който въпреки отправено му писмено предуп-
реждение е закъснял повече от шест месеца с плащането на 
членския си внос, може да бъде отписан от списъка на чле-
новете на неговата организация (секция), което се съгласува 
с областната организация. Членът трябва да бъде уведомен 
в писмена форма за отписването. Отписването се отменя не-
забавно след възражение от страна на отписания член и след 
плащане на дължимия членски внос.

Чл.12. (1) Изключване от АСДП може да бъде постанове-
но принципно само от арбитражен съд на федерална провин-
ция или от Федералния арбитражен съд съгласно разпоред-
бите на чл.чл. 70-74 на Устава.
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(2) При особено неотложни случаи, с цел предотвратяване 
на политическа опасност за АСДП, ръководството на феде-
ралната партия или ръководството на партията на федерална 
провинция може да разпореди изключването на даден член, 
който сериозно е нарушил разпоредби на настоящия Устав, 
или на когото, в резултат на действие, извършено с умисъл, 
е наложено ефективно наказание “лишаване от свобода” за 
срок, по-дълъг от една година. Решението трябва да бъде взе-
то с квалифицирано мнозинство от поне 2/3 от имащите пра-
во на глас членове на ръководството на федералната партия 
или на партията на федералната провинция.

Посочените инстанции имат право обаче да налагат при 
дребни нарушения по-меки санкции, като например времен-
на забрана за заемане на партийна длъжност.

През времето, в което действа забраната за заемането на 
партийна длъжност, този член не може да бъде включван в 
предложение за избор на АСДП за обществен мандат, нито 
пък сам да се кандидатира за такъв. Членът има право в срок 
от една седмица след получаване на писменото уведомление 
да подаде възражение срещу това, както и да изиска назна-
чаването на арбитражен съд. До излизане на решението на 
арбитражния съд, при наложена забрана за заемане на длъж-
ност, са замразени функциите, за които се отнася решението 
на съответното ръководство. При решение за изключване се 
замразява членството, включително всички свързани с това 
права. Обжалването се отхвърля, ако е пропуснат срокът.

Замразяване на членството

Чл.13. (1) Ако при дело на арбитражен съд се разглежда 
искане за изключване от АСДП, всеки един орган, който е 
взел решение за назначаването на арбитражния съд, може да 
вземе решение за замразяване на членството до излизането 
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на решението на арбитражния съд.
(2) Ръководството на федералната партия и ръководство-

то на съответната федерална провинция могат да разпоредят 
при тежко съдебно наказателно производство замразяване на 
членството в партията и на заемането на партийна (партий-
ни) длъжност(и).

(3) Членството е замразено също така при обжалване на 
решение на арбитражен съд, който се е произнесъл за изк-
лючване от АСДП.

Повторно приемане

Чл.14. (1) Повторното приемане на напуснал или зачерк-
нат член е възможно по всяко време.

(2) Заявлението за повторно приемане на изключен от 
АСДП член може да бъде подадено както от засегнатото лице, 
така и от областна организация или организация на федерал-
на провинция. Заявлението трябва да се подаде в органа (ръ-
ководство на партия на федерална провинция или ръководст-
во на федералната партия), който като последна инстанция е 
свикал арбитражния съд. Този орган трябва да вземе решение 
по отношение на заявлението в срок от три месеца. Това се 
отнася със същата сила и за член, срещу когото е повдигнато 
дело на арбитражен съд или пък е в ход такова, и който е на-
пуснал преди приключване на делото.

(3) В случаите, когато Федерален конгрес потвърди изк-
лючването на даден член, заявлението за повторно приемане 
трябва да се подаде пряко до ръководството на федералната 
партия, което от своя страна предлага на Федералния парти-
ен конгрес заявлението с изготвеното от него становище за 
решение.

(4) В случай, че сезирано ръководство на партия на феде-
рална провинция отхвърли повторното приемане или не вземе 
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в срок съответното решение, то това може да бъде обжалвано 
в рамките на 4 седмици – срокът започва да тече от деня на 
уведомлението за отхвърляне на повторното приемане – пред 
ръководството на федералната партия.

(5) В решението за повторно приемане може да бъде от-
белязано, че повторно приетият член няма право да заема за 
определен срок от време дадена (дадени) длъжност(и).

ІІІ. ДОВЕРЕНИ ЛИЦА 

Чл.15. (1) Връзката между партийната организация и ней-
ните членове и избирателите/избирателките се осъществява 
от доверени лица. Доверени лица са членове, избрани на оп-
ределена длъжност, натоварени с определена задача или изб-
рани с листа на АСДП в някое представително тяло.

(2) Доверените лица имат правото да получат необходими-
те за изпълнението на функциите им информация и обучение, 
които трябва да бъдат осигурени в съответните институции на 
АСДП и особено в организации за обучение, както и в Инсти-
тута “Д-р Карл - Ренер”. Задължение на доверените лица е да 
се възползват от предлаганите от АСДП информация и обуче-
ние и да ги предадат по съответен начин на членовете.

Квота на жените

Чл.16. (1) АСДП е за пълното равноправие между жените 
и мъжете и си поставя за цел да осъществява този основен 
принцип и в собствената си политическа дейност - при опре-
делянето на състава на всички органи, вземащи решения, и 
при изготвянето на листите на кандидатите/ кандидатките.

(2) Както при избора на функционерите/функционерките 
на АСДП, така и при изготвянето на листите на кандидатите/
кандидатките на АСДП трябва да се гарантира да бъдат пред-
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ставени не по-малко от 40% жени и 40% мъже.
(3) Органите на АСДП, отговарящи за изготвянето на 

предложенията за избор, съответно на предложенията за лис-
ти на кандидатите/ кандидатките, трябва да спазват квотата, 
определена в настоящия Устав (чл.16 параграф 2).

(4) Както при гласуването на предложения за избор, така и 
при предварителен избор и при гласуването на листи на кан-
дидати/кандидатки е необходимо съответното предварително 
подсигуряване, посредством което, при спазването на демок-
ратичното право на делегатите, респективно на членовете, на 
свобода при вземането на решения, се гарантира спазването 
на тази квота.

(5) При изготвянето на листите на кандидатите/канди-
датките трябва също така да се гарантира спазването на тази 
квота не само в рамките на общия брой на кандидатите/кан-
дидатките, но и при кандидатите/ кандидатките, които евен-
туално могат да бъдат избрани.

(6) За прилагането на параграфи 4 и 5 съответните компе-
тентни местни областни комитети, респективно ръководства, 
ръководства на партиите на федералните провинции, както 
и ръководството на федералната партия, трябва да приемат 
съвместно със съответната компетентна организация на же-
ните разпоредби за изпълнението. Компетентната контролна 
комисия проверява спазването им и докладва за това съглас-
но чл.54 параграф 3, последно изречение.

Правилник за провеждане на изборите в АСДП

Чл.17. (1) Изборът на доверени лица и кандидати/кан-
дидатки за обществени представителни органи се извършва 
след подробно информиране на членовете, съответно на де-
легатите, съгласно разпоредбите на настоящия Устав и след 
свободно обсъждане на предложенията за избор.
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(2) Изборите трябва принципно да бъдат извършвани с 
тайно гласуване. Това може да отпадне главно в местни орга-
низации и секции, ако имащ/имаща право на глас не възрази.

(3) За избран се счита този, който е получил повече от по-
ловината подадени валидни гласове. Ако повече лица от тези, 
които трябва да бъдат избрани, са получили над необходи-
мите гласове, се считат за избрани онези, които са получили 
най-много гласове. Ако необходимите гласове са получили 
по-малко лица, отколкото трябва да бъдат избрани, следва да 
бъде проведен нов избор, доколкото с чл.18 параграфи 2-4 не 
е предвидено друго.

(4) Доверени лица и кандидати/кандидатки в местни орга-
низации и секции се избират от общото събрание на членове-
те на организацията. За кандидатурата на партийни членове 
в други листи, независимо от това дали е подадена собствена 
партийна листа, или не, както и в общи листи, е необходимо 
одобрението на съответното компетентно областно ръковод-
ство на партията, което взема и окончателното решение по 
тези въпроси.

Ръководствата на партиите на федералните провинции са 
упълномощени да определят в тази връзка по-подробни ос-
новни принципи.

(5) Доверени лица и кандидати/кандидатки на областни 
организации се избират от областната конференция, съответ-
но от областната комисия, доколкото уставите на партиите на 
федералните провинции не предвиждат други комисии.

(6) Доверени лица и кандидати/кандидатки на регионални 
избирателни окръзи се избират от регионалната окръжна из-
бирателна конференция.

(7) Доверени лица и кандидати/кандидатки на организа-
циите на федералните провинции се избират от Партийния 
конгрес на федералната провинция, от Партийния съвет на 
федералната провинция, съответно от ръководството на пар-
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тията на федералната провинция.
(8) Доверени лица и кандидати/кандидатки на федерална-

та организация на партията се избират от Федералния парти-
ен конгрес, от Федералния партиен съвет, съответно от Феде-
ралното ръководство на партията.

(9) За провеждането на изборите трябва да бъдат предви-
дени от местния, съответно секционния, комитет, от облас-
тната конференция, от Партийния конгрес на федералните 
провинции и от Федералния партиен конгрес постоянни из-
борни комисии.

(10) Предложенията за избор за доверени лица и кандида-
ти/ кандидатки за обществени мандати на местно и секцион-
но ниво трябва да бъдат сведени до знанието на членовете с 
право на глас най-малко 7 дни, а на областно ниво, ниво фе-
дерална провинция и федерално ниво на делегатите с право 
на глас най-малко 14 дни преди избора.

(11) Предложения за избор, освен тези на изборни ко-
мисии, могат да се правят и със заявления от организации, 
имащи право на делегати, със заявления от делегати, както 
и с кандидатурата на членове на партията съгласно правата 
на членовете. За тези заявления и кандидатури Комисията по 
избора трябва да бъде уведомена най-малко 21 дни преди из-
бора. Предложения за избор, пристигнали по-късно, могат да 
бъдат взети под внимание само с решение на поне 2/3 от при-
състващите делегати с право на глас, след тайно гласуване.

Чл.18. (1) Включването в предложение за избор на АСДП 
може да става само ако кандидатът/кандидатката упълномо-
щи АСДП в писмена форма да прави декларации от негово/
нейно име във връзка с мандата, с изключение на отказ от 
мандата на вече избран делегат/делегатка. По-подробните 
насоки и разпоредби, уреждащи избора на кандидати/ канди-
датки за обществени и партийни длъжности, трябва да бъдат 
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уредени с уставите на партиите на федералните провинции. 
Аналогично на това кандидатурите за законови професио-
нални представителства се регулират с насоките на съответ-
ната социалдемократическа професионална организация. И 
в двата случая трябва да бъдат съблюдавани чл.чл.17 и 18 на 
настоящия Устав.

(2) За изготвянето на листите на кандидати/кандидатки на 
АСДП е в сила чл.7 параграф 4.

(3) Ако в избирателен регионален окръг се провеждат 
предварителни избори, при окончателното оформяне на 
листите на регионалния избирателен окръг се процедира по 
следния начин:

а) Ако в регионален избирателен окръг е достигната кво-
тата за участие, определена в Устава на федералната провин-
ция, резултатът е задължителен за избирателната регионална 
окръжна конференция, доколкото в Партийния устав на фе-
дералната провинция не е предвидено друго.

б) Ако в даден регионален избирателен окръг квотата на 
участие, определена в Партийния устав на федералната про-
винция, не е достигната, избирателната регионална окръжна 
конференция определя с тайно гласуване регионалната ок-
ръжна избирателна листа.

в) Доколкото листата на партията на федерална провин-
ция не е утвърдена от Партиен конгрес на федералната про-
винция, тя трябва да бъде утвърдена с таен избор от съвета 
на партията на федералната провинция. Резултатите от изби-
рателната регионална окръжна конференция следва да бъдат 
вземани под внимание.

г) При избор за Национален съвет на АСДП всички пред-
ложения за избор въз основа на заявление от Федералното 
ръководството на партията се приемат от Федералния съвет 
на партията.

Ако Федерален партиен конгрес се провежда във време, 
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близко до провеждането на Федерален партиен съвет, тога-
ва Федералният партиен конгрес може да вземе решение за 
листата на кандидатите/ кандидатките, ако така се гарантира 
своевременното вземане на решение.

Федералното ръководство на партията трябва да съгласу-
ва предложенията за регионалния избирателен окръг и за из-
бора във федералната провинция с партийните организации 
на федералните провинции.

(4) Ако за избор на Национален съвет даден Устав на феде-
рална провинция не предвижда задължително провеждане на 
предварителни избори, и ако такива не бъдат проведени, при 
вземането на решението се процедира по следния начин:

Окръжната регионална избирателна конференция опре-
деля с тайно гласуване листата на регионалния избирателен 
окръг. Освен това са в сила и параграфи 3 в) и 3 г).

(5) Партийните организации на федералните провинции 
трябва да изготвят предложенията си за регионалните изби-
рателни окръзи след предварително обсъждане с организа-
циите от избирателния окръг и с организацията на жените 
на провинциите, а тези за федералната партийна листа - след 
предварително обсъждане с областните организации и с ор-
ганизацията на жените на провинциите.

(6) При избори за Европейски парламент партийната 
листа на АСДП с предложения за избор се определя с тайно 
гласуване от Федералния партиен съвет въз основа на пред-
ложение, направено от Федералното партийно ръководство. 
Ако скоро след провеждането на Федерален партиен съвет се 
провежда и Федерален партиен конгрес, тогава Федералният 
партиен конгрес може да вземе решение за листата на кан-
дидатите, доколкото с това не се нарушава своевременното 
вземане на решение.

Федералното партийно ръководство изготвя това предло-
жение след обсъждане с партийните организации на провин-
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циите и с федералната организация на жените, при спазване 
на квотата на жените, определена в Партийния устав. Пред-
ложението на Федералното партийно ръководство се изготвя 
от Председателството на партията.

(7) Окончателното уточняване на федералното предложе-
ние за избор става от Федералното партийно ръководство. 
Тази листа обхваща и лица, без оглед на тяхното местоживее-
не, ако изборът им е необходим в интерес на работата и с цел 
балансиран състав на Националния съвет.

(8) При освобождаване на мандат в Националния съвет 
Федералното партийно ръководство решава, след предвари-
телно обсъждане с федералната организация на жените, кой 
(коя) резервен кандидат/резервна кандидатка да бъде пока-
нен(а) в Националния съвет. Ако при освободения мандат 
става дума за такъв от регионален избирателен окръг или из-
бирателен окръг на провинция, това трябва да се обсъди със 
съответната организация на провинция.

(9) При освобождаване на мандат в Европейския парла-
мент Федералното партийно ръководство, след обсъждане с 
федералната организация на жените, решава за попълването 
на състава.

(10) Номинирането на кандидатите/кандидатките за Фе-
дерален съвет става за всяка провинция от партийното ръко-
водство на провинцията, съгласувано с фракцията в парла-
мента на провинцията, след предварително обсъждане с ор-
ганизацията на жените на провинцията. За номинирането на 
кандидати/кандидатки за Федерален парламент е необходимо 
одобрението на Федералното партийно ръководство; то взема 
окончателното решение, ако партийното ръководство на про-
винцията, фракцията в парламента на провинцията и органи-
зацията на жените на провинциите не стигнат до съгласие.

(11) Кандидати/кандидатки в листите на АСДП могат да 
бъдат принципно само членове на АСДП. По изключение е 
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възможно издигането на кандидатури и на лица, които не са 
членове и които не членуват в друга партия, чието полити-
ческо поведение обаче отговаря на Програмата на АСДП, ако 
изборни комисии, в чиито компетенции е номинирането, вне-
сат подобно предложение и ако събранието на членовете или 
конференцията на делегатите, вземащи окончателното реше-
ние по кандидатурите, вземе подобно решение, съгласно раз-
поредбите, отнасящи се до кандидатурите. Тези кандидати/
кандидатки трябва също да спазват съответните разпоредби 
на настоящия Устав и на партийните устави на провинции-
те. Тези избрани кандидати/кандидатки имат право да вземат 
участие през време на мандата в заседания на фракцията със 
съвещателен глас. Партийните организации на провинциите 
имат право да делегират и други права.

Упражняване на мандат
Задължения на депутатите/депутатките

Чл.19. (1) Депутатите/депутатките от АСДП са задължени 
да информират всяка година, до 15 февруари, писмено съот-
ветния партиен орган, а освен това редовно и общественост-
та, за своята дейност.

(2) Всички депутати/депутатки от АСДП са задължени ня-
колко пъти годишно, на различни места в представлявания от 
тях район, да информират по подходящ начин населението за 
своята работа и за дейността на АСДП, да провеждат обсъж-
дания в тази връзка, както и да се посвещават на проблемите 
на населението.

(3) Съответната партийна организация е отговорна за под-
готовката и своевременното оповестяване на тези обществе-
ни мероприятия.

(4) Ако повече от един/една депутат/депутатка социалде-
мократи, упоменати в параграф 2, представляват даден ре-
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гион, съответната партийна организация може да вземе ре-
шение за разпределението на региона. Съответното партийно 
ръководство на провинцията може освен това да възложи на 
отделни депутати/депутатки организирането и провеждането 
на такива обществени мероприятия (събрания на граждани-
те) да става по определени групи от населението.

Мандатни вноски

Чл.20. (1) Федералното партийно ръководство има право 
да взема решения за събирането на партийни вноски. Под-
робностите се уреждат от утвърдени от Федералното партий-
но ръководство предписания за мандатните вноски.

Несъвместимост на мандати и функции

Чл.21. (1) Доверени лица могат да изпълняват няколко 
функции само ако с това:

а) не се ограничава демократичното формиране на волята 
в АСДП;

б) не се възпрепятства контролът в АСДП;
в) отделният(та) деятел (деятелка) не се претовари, така 

че това да попречи на цялостното изпълнение на поставените 
му (й) задачи.

(2) Мандатът за парламент е несъвместим с мандат на де-
путат/ депутатка в парламента на провинцията, с функциите 
на член на правителство на провинция, на кмет (кметица), 
на заместник-кмет (заместник-кметица) или на градски(а) 
съветник (съветничка) в градове с повече от 20 000 жители/
жителки или на ръководител (ръководителка) на район във 
Виена или негов(а) заместник (заместничка). В случай, че ус-
тави на партии на провинции предвиждат по-подробни раз-
поредби, те се прилагат в областта на приложение на устава 
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на партията на провинцията.
(3) Изключения могат да се правят само индивидуално, с 

решение на Федералното партийно ръководство.

Чл.22. (1) Следните разпоредби за несъвместимост са в 
сила извън разпоредбите на закона за несъвместимост, в съ-
ответната му редакция, за членове на АСДП:

а) членове на федералното правителство, включително дър-
жавни секретари и членове на правителства на провинции;

б) кметове (кметици) и заместник-кметове (заместник-
кметици) на градове и общини с повече от 20 000 жители, а 
във Виена ръководителите (ръководителките) на райони, как-
то и техните заместници;

в) градски съветници (съветнички) в градове и общини с 
повече от 40 000 жители;

г) членове на Националния съвет, на Федералния съвет 
или на Парламента на провинцията;

д) членове на Европейския парламент;
е) избрани членове на Федералното ръководство на пар-

тията.
В случай, че устави на партии на провинции предвиждат 

по-подробни разпоредби за кръга от лица, упоменат в букви 
а) до г) и буква е), те се прилагат в областта на действие на 
устава на партията на провинцията.

(2) Тези лица имат право да заемат едновременно с профе-
сията си или с дейност, близка до професията им, само една 
платена политическа длъжност. На даден функционер (фун-
кционерка) може да бъде разрешено от органа, делегиращ 
правата за заемането на съответната възмездявана длъжност, 
с одобрението на Федералното ръководство на партията, за-
емането и на друга длъжност, ако той/тя превежда същевре-
менно всичките нетни приходи и обезщетения, получавани 
от тази допълнителна длъжност, на специален фонд на не-
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говата/нейната организация на провинцията. Средствата от 
това перо следва да се използват за научни, социални и еко-
логични цели.

(3) Тези лица трябва да уведомяват ежегодно, до 31 яну-
ари, съответния (съответната) партиен секретар (партийна 
секретарка), респективно ръководителя/ръководителката на 
финансовата и стопанската дейност на партията на провин-
цията, за всички упражнявани политически, икономически и 
партийни функции, както и за получаваните от тях доходи. 
Партийният секретар/партийната секретарка на провинция-
та, както и ръководителят/ръководителката на финансовата и 
стопанската дейност на партията на провинцията трябва да 
докладват по този въпрос ежегодно, до 31 март, на ръководст-
вото на партията на провинцията и непосредствено след това 
да предоставят цялата документация на председателя/предсе-
дателката на Контролната комисия. Такива сведения могат да 
бъдат поискани освен това и от всеки орган, вземащ решения, 
от партийни членове и други лица преди кандидатирането за 
изпълняване на обществени функции или преди изпращане-
то на стопанска работа.

Чл.23. На партийни членове, които нарушават разпоред-
бите за упражняването на мандат, трябва да бъдат напомне-
ни от съответните партийни съвети задълженията им. Срещу 
партийни членове, които въпреки това грубо нарушават тези 
разпоредби, може да бъде заведено от партийното ръковод-
ство на организацията, номинирала този член, арбитражно 
производство.

Чл.24. Доверените лица могат да издават политически пе-
чатни материали за собствена или чужда сметка с предвари-
телното съгласие на Федералното партийно ръководство, ако 
става дума за разпространяване в цялата федерална област; 
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на партийното ръководство на провинцията, ако става дума 
за разпространяване в цялата федерална провинция; на об-
ластното ръководство (областния комитет), ако става дума за 
разпространение в дадена област или на местно, респективно 
секционно ниво.

ІV. СТРУКТУРА НА АСДП 

Чл.25. (1) Структурата на Австрийската социалдемокра-
тическа партия (АСДП) се състои от местни организации, 
респективно секции, областни организации и организации на 
провинциите, както и от федерална организация.

(2) Структурирането на АСДП съответства на политичес-
ката териториална структура.

(3) Структурирането на федералната партийна органи-
зация и изборът на органите, формиращи политическата й 
воля, става съгласно разпоредбите на настоящия Устав.

(4) Структурирането на партийната организация и избо-
рът на органите, формиращи политическата й воля на ниво 
местна организация, областна организация и организация на 
провинция, се уреждат с уставите на организациите на про-
винциите.

Устав на партия на провинция

Чл.26. (1) Уставите на партии на провинции трябва да 
съблюдават разпоредбите на настоящия Устав във връзка с 
основните принципи на организацията и намирането на ре-
шения, както и да предвидят упоменатите в настоящия Устав 
органи за формиране на политическата воля.

(2) Партийното ръководство на провинцията трябва да за-
познае Федералното партийно ръководство с Устава на пар-
тията на провинцията, респективно с всяко едно негово из-
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менение в рамките на 4 седмици след вземане на решението. 
Федералното партийно ръководство може да направи възра-
жение срещу Устава на партията на провинцията в срок от 
осем седмици поради несъгласие с него, като точно дефинира 
съответните разпоредби, по които има несъгласие.

(3) В случай, че се направи възражение, ръководството на 
партията на провинцията трябва да уведоми в срок от осем сед-
мици Федералното ръководство на партията дали е взело ре-
шение да внесе на следващия Партиен конгрес на провинцията 
предложение за промяна, произтичащо от това възражение.

При направено възражение частите от Устава, за които се 
отнася, не влизат в сила.

(4) При липса на съгласие в съответствие с параграф 3, 
както и в случай, че следващият Конгрес на партия на про-
винция не вземе решение за промяна, съобразена с направе-
ното възражение, на следващия Федерален партиен конгрес 
трябва да бъдат внесени съответни проекти за утвърждаване 
от Федералното ръководство на партията и от ръководството 
на партията на провинцията. Федералният партиен конгрес е 
този, който взема окончателно решение.

Местна организация

Чл.27. (1) Местната организация като правило е обедине-
ние на всички партийни членове, живеещи в дадена община. 
В градовете местната организация се нарича градска органи-
зация.

(2) Във Виена, както и в градове с определен статут, секци-
ите обединяват и ръководят партийните членове в определен 
район или част на града, определени с решения на съответна-
та областна организация. Подобна възможност съществува и 
в градове с повече от 20 000 жители.

(3) Местната организация (градската организация) може 
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да вземе решение със съгласието на съответната областна ор-
ганизация с цел осигуряване на по-добри контакти с члено-
вете и избирателите/ избирателките, за разделяне на областта 
на няколко секции. Следващите разпоредби се прилагат как-
то за тези секции, така и за самата местна организация.

Отмяната на това решение може да стане със съгласието 
на съответната областна организация.

(4) В особени случаи, ако е целесъобразно от гледна точка 
на териториалните дадености, могат да бъдат създавани ор-
ганизации по предприятия. За такива организации са в сила 
разпоредбите, отнасящи се до местните организации.

(5) Създаването на пунктове на организацията и организа-
ционното им ръководство трябва да бъдат уредени в съответ-
ните устави на партии на провинции.

(6) В уставите на партии на провинции за местните орга-
низации трябва да бъде предвидено:

а) орган за формиране на политическата воля – събрание 
на членовете (в местни организации, съгласно чл.27 параг-
раф 2, може да бъде предвидено делегатско събрание) и мес-
тен комитет (секционен комитет);

б) доверени лица – председател/председателка, негов 
(неин) заместник/заместничка, секретар (секретарка), каси-
ер/касиерка, контролиращ, завеждащ/завеждаща сектор за 
околната среда, завеждащ/завеждаща сектор за работа с мла-
дежта, делегати на областна конференция, местно ръководс-
тво на жените (секционно ръководство на жените), завеждащ 
(завеждаща) сектор по образованието (комитет за образова-
нието) и изборна комисия.



34 3534 35

Инициативи по различни теми и различни форми 
на прояви

Чл.28. (1) На всички партийни нива е възможно създа-
ването на инициативни и проектни групи. За да се допусне 
извършването на дейност от инициативна или проектна гру-
па е необходимо одобрението на една трета от членовете на 
съответния орган (секционна, местна, респективно градска, 
областна организация, организация на провинция, федерална 
организация).

(2) Разпускането на инициативни или проектни групи 
може да стане по искане на групите. В рамките на периода 
на дейност дадена инициативна или проектна група може да 
бъде разпусната от две трети от членовете на компетентния 
орган на съответното ниво (секционна, местна, респективно 
градска, областна организация, организация на провинция, 
федерална организация). Тези групи се считат за разпуснати 
само ако на следваща Годишна или Изборна конференция не 
бъде отново създадена подобна група.

(3) След признаване от страна на съответните органи, 
инициативната или проектна група има право да поста-
вя искания, както и да номинира редовен (редовна) делегат 
(делегатка) за предвидени съгласно Устава за нейното ниво 
Конференция или Партиен конгрес. Одобрението трябва да 
е направено поне една година по-рано, но съответното ниво 
има възможност да вземе решение, този срок да е по-кратък.

Съответното ръководство може по смисъла на чл.35 Б) 
параграф 6 да признае и други гост-делегати на одобрените 
инициативни и проектни групи. Номинациите се предлагат 
от инициативната или проектна група на съответното ръко-
водство.

(4) Възможността за участие в инициативните и проек-
тните групи не зависи от членството в партията. Броят на 
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сътрудниците/сътрудничките не е решаващ за одобрението 
на инициативната или проектна група. Делегатите трябва по 
възможност да са членове на АСДП, но в никакъв случай не 
бива да са членове на друга партия.

Областна организация

Чл.29. (1) Местните организации, респективно секции, се 
обединяват в областни организации.

(2) Областната организация обхваща като правило зат-
ворена област, съответстваща на административната област. 
Организацията на провинция може обаче от транспортно-
технически съображения или с цел създаването на по-добре 
териториално обособена област на организацията да реши 
няколко административни области да се обединят в една об-
ластна организация, или пък една административна област 
да се раздели на няколко областни организации. Това става 
съгласувано с Федералното партийно ръководство.

(3) Във Виена всяка една общинска организация образува 
областна организация.

(4) В уставите на партиите на провинции по отношение на 
областните организации трябва да се предвиди следното:

а) органи, формиращи политическата воля, са Областната 
конференция и Областният комитет, респективно Областно-
то ръководство, доколкото в уставите на партиите на провин-
циите не са предвидени други органи;

б) доверени лица са председателят/председателката, него-
вият (нейният) заместник/заместничка, секретар (секретар-
ка), касиер/касиерка, контролиращият, завеждащият/завеж-
дащата сектора за околната среда, делегатите на Партийния 
конгрес на провинцията и на Федералния партиен конгрес, 
Изборната комисия, Областното ръководство на жените и на 
сектора за младежта и Областната комисия по образование.
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Организации в избирателен окръг

Чл.30. (1) За подготовката и провеждането на избор за 
Национален съвет областните организации се обединяват 
в организации в избирателен окръг съгласно определеното 
с правилника за провеждане на избор за Национален съвет 
разпределение в регионални изборни окръзи.

(2) Организациите в избирателен окръг имат за задача да 
изготвят предложения за кандидатите/кандидатките за изпъл-
нението на съответни политически функции на конференции 
на избирателен окръг. Тези предложения трябва да са изгот-
вени въз основа на предложенията на областните организа-
ции.

(3) При определянето на кандидатите/кандидатките за ре-
гионалните изборни окръзи при избор на Национален съвет 
трябва принципно да се спазва определената в Устава на пар-
тията квота на жените, както и 20-процентна квота за цент-
рални нужди.

(4) Организациите в избирателен окръг нямат постоянни 
органи. Решенията се вземат на конференции на избирател-
ния окръг, на които областните организации изпращат деле-
гати по схема, утвърдена с уставите на партиите на провин-
ции. Тази схема трябва да е съобразена както с отчетния брой 
на членовете на АСДП, така и с получения при последните 
сравними избори брой партийни гласове.

(5) Доколкото при избор за Парламент на провинция се 
създават също така избирателни окръзи, в уставите на партии 
на провинции може да се предвиди, с цел подготовка и про-
веждане на избор за Парламент на провинция, създаването на 
организации в избирателен окръг в съответствие с разпреде-
лението на окръзите в дадена федерална провинция.
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Организация на провинция

Чл.31. (1) Областните организации на дадена федерал-
на провинция се обединяват в организация на провинцията.

(2) Уставите на партиите на провинции трябва да включ-
ват по отношение на организациите на провинции следното:

а) органи, формиращи волята, са Партийният конгрес 
на провинцията и Партийното ръководство на провинцията;

б) доверени лица са председателят/председателката, 
неговият (нейният) заместник/заместничка, секретар (секре-
тарка), касиер/касиерка, контролиращият, завеждащият/за-
веждащата сектора за околната среда, изборните комисии, 
ръководството на жените и на сектора за младежта в провин-
цията и Комисията по образование в провинцията;

в) участие на представители на социалдемократически 
организации, особено на фракцията на профсъюзните дейци-
социалдемократи, във всички съвети и органи.

Федерална партия

Чл.32. (1) Федералната партия е обединение на всички 
структури на АСДП и на всички организации на австрийска-
та социалдемокрация.

(2) Органи на федералната партия са:
1. Федералният партиен конгрес;
2. Федералният партиен съвет;
3. Федералното партийно ръководство;
4. Федералният президиум на партията;
5. Разширеният федерален президиум на партията;
6. Контролната комисия;
7. Комисията по избора;
8. федералните отговорници по стопанските въпроси.
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Задачи на Федералния партиен конгрес

Чл.33. Висш орган на АСДП, формиращ волята, е Феде-
ралният партиен конгрес. Свиква се поне веднъж на всеки 
две години от Федералното ръководство на партията.

Чл.34. Задължение на Редовния федерален партиен конгрес 
са задачите, възложени му с настоящия Устав, и по-специално:

(1) Избор на Президиума и на необходимите комисии, 
проверка на мандатите и определяне на дневния ред и на пра-
вилника.

(2) Вземане на решения във връзка с докладите, направе-
ни от Федералното ръководство на партията: доклад за по-
литическата и организационната му дейност, доклад за ка-
сата и фонда за изборите, доклад за всички, управлявани от 
Федералното партийно ръководство, стопански предприятия 
на АСДП, както и доклад на Социалдемократическата парла-
ментарна фракция.

(3) Приемане на доклада на Федералното ръководство на 
партията за изпълнението на предложенията, приети от пос-
ледния Федерален партиен конгрес или направените от него 
такива към Федералното ръководство на партията.

(4) Приемане на доклада на Контролната комисия и взе-
мане на съответните решения във връзка с него.

(5) Избор на Федерално ръководство на партията, на пред-
седателя/председателката на партията и на заместниците му 
(й), на Контролната комисия и на членовете на Арбитражния 
съд, както и приемането за сведение на избора на Федерално 
ръководство на жените, на Федералния съвет по образование, 
на Комунално-политическата комисия, както и на Федерал-
ното ръководство на “Млада генерация”.

(6) Вземане на решения относно Партийната програма, 
Устава на федералната партия, по въпроси на организацията 
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на партията, за членския внос и евентуалното диференцира-
не на размера му, по основни въпроси, отнасящи се до пар-
тийния живот, които изникват в дневния ред на Партийния 
конгрес или в предложения към Партийния конгрес.

(7) Вземането на решение по предложенията, които се об-
съждат.

Делегати на Федералния партиен конгрес

Чл.35. Право на участие в Партиен конгрес имат:

А) Редовни делегати
(1) Изборът на делегатите на областните организации, 

както и изборът на резерви, става в Областната комисия, до-
колкото в партийните устави не са предвидени други указа-
ния.

Областните организации изпращат общо 350 делегати, при 
което всяка област издига първоначално по един делегат. 

Социалдемократическата организация на австрийците в 
чужбина се разглежда като областна организация.

Останалите се разпределят по системата Д´Онт в зависи-
мост от числеността на отделната организация. При разпре-
делението на броя на делегатите като ориентир се възприема 
средномесечният размер на вноските от партиен членски внос 
на областните организации за предходната отчетна година в 
периода от 1 януари до 31 декември. Организациите на про-
винциите имат свобода да определят за мерна единица сред-
номесечната стойност, получена за период от две години.

(2) 30 делегати на организациите на провинциите. Пър-
воначално всяка една организация на провинция има право-
то на един делегат. Останалият брой делегати се разпределя 
между организациите на провинциите по системата Д´Онт. 
При разпределението на броя на делегатите за мерна едини-
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ца се взема числото, получено от средномесечния размер на 
вноските от партиен членски внос на областните организа-
ции за предходната отчетна година в периода от 1 януари до 
31 декември. Изборът на тези делегати става от ръководства-
та на партиите на провинциите.

(3) Избраните членове на Федералното ръководство на 
партията, членовете на Контролната комисия и федералните 
отговорници по стопанските въпроси.

(4) 50 делегати от фракцията на профсъюзните деятели-
социалдемократи в Австрийското профсъюзно обединение.

(5) 30 делегати от Федералното ръководство на жените и 
по една делегатка от всяко ръководство на жените на провин-
циите.

(6) Десет делегати на Австрийския съюз на пенсионерите.
(7) Седем делегати и директорът на Клуба на Социалде-

мократическата парламентарна фракция.
(8) Седем делегати от Федералната комисия по образова-

нието.
(9) Седем делегати на “Млада Генерация”.
(10) Седем делегати на Сдружението за физическа култу-

ра и спорт в Австрия.
(11) Седем делегати на Социалистическата младеж.
(12) Шестима делегати на Австрийските приятели на де-

цата.
(13) Четирима делегати на Австрийския стопански съюз.
(14) Четирима делегати на Съюза на социалдемократите-

висшистки и висшисти, интелектуалци, хора на изкуството.
(15) Четирима делегати на Австрийския социалдемокра-

тически съюз на учителите.
(16) Трима делегати на селяните-социалдемократи.
(17) Трима делегати на Комунално-политическата комисия.
(18) Трима делегати на Съюза на студентите/студентките-

социалисти на Австрия.
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(19) Трима делегати на Акцията “Критични ученички и 
ученици”.

(20) Двама делегати на Приятелите на природата от Авс-
трия.

(21) Двама делегати на Съюза на социалдемократически-
те борци за свобода, жертвите на фашизма и активните анти-
фашисти.

(22) Двама делегати на сдружението “Социализъм и хомо-
сексуалност”.

(23) Един делегат (една делегатка) на Обединението на 
наемателите в Австрия.

(24) Един делегат (една делегатка) на Австрийския съюз 
на работниците – певци.

(25) Един делегат (една делегатка) на Съюза на австрийс-
ките работнически риболовни сдружения.

(26) По един делегат (една делегатка) от признатите от 
Федералното партийно ръководство инициативни и проект-
ни групи.

Б) Гост-делегати с право на съвещателен глас
(1) Докладчици, които трябва да изнасят доклад на Феде-

ралния партиен конгрес.
(2) Социалдемократически членове на Федералното пра-

вителство, на народните защитници, на правителствата на 
провинциите и партийните секретари (партийните секретар-
ки) на провинциите (ръководителите по стопанската дейност 
в провинциите), ако не са редовно избрани делегати.

(3) Един делегат (една делегатка) на всяка призната соци-
алдемократическа организация, който (която) не притежава 
редовни делегатски права съгласно буква А).

(4) Социалдемократите, членове на Националния съвет, 
на Федералния съвет и на Европейския парламент, които не 
са редовни делегати.
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(5) Избраните от Федералното ръководство на партията 
членове на комисии, определени да подготвят Партийния 
конгрес, доколкото тези членове не са редовни делегати.

(6) Лица, поканени от Федералното ръководство на парти-
ята за участие във Федералния партиен конгрес. Общият им 
брой не трябва да надвишава 10.

(7) Гост-делегатите получават карти на гост-делегати, во-
дят се в отделни списъци, които трябва да бъдат представени 
на Президиума на Федералния партиен конгрес.

Чл.36. (1) Редовни делегати могат да бъдат само лица, които
а) са партийни членове, редовно са плащали членския си 

внос и могат да удостоверят това на Комисията по проверка 
на мандата;

б) могат да удостоверят делегатското си право с редовно 
изготвен мандат.

(2) Изключения могат да се правят само с решение, взето 
с мнозинство от две трети от присъстващите на Федералния 
партиен конгрес делегати.

(3) Параграфи 1 и 2 се прилагат и за партийни конгреси 
на провинции.

Извънреден Федерален партиен конгрес

Чл.37. (1) Извънреден Федерален партиен конгрес се про-
вежда с решение на Федералното ръководство на партията 
или по искане на поне пет партийни организации на провин-
циите.

(2) За участието в извънреден Федерален партиен конгрес 
са в сила разпоредбите на чл.чл.35 и 36.

(3) Свикват се делегатите на съответния последен Феде-
рален партиен конгрес, ако не са избрани нови делегати.
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Свикване

Чл.38. (1) Свикването на редовен Федерален конгрес 
на партията трябва да стане по подходящ начин най-малко 
два месеца, а на извънреден Федерален конгрес на партия-
та - най-малко две седмици предварително, при обявяване на 
предварителния дневен ред. Извънреден Федерален партиен 
конгрес трябва да бъде свикан така, че да се събере най-късно 
два месеца след поставяне на искането съгласно чл.37 параг-
рафи 1-3. Поканата за участие във Федералния партиен кон-
грес трябва да бъде повторена поне два пъти през определен 
период от време.

(2) Мястото и времето на Федералния партиен конгрес се 
определят от Федералното ръководство на партията и трябва 
да бъдат оповестени още със свикването.

Доклади до Федералния партиен конгрес

Чл.39. Федералното ръководство на партията и Клубът 
на народните представители и членове на Федералния съвет 
социалдемократи трябва да предадат на всички делегати най-
късно една седмица преди редовния Федерален партиен кон-
грес писмени доклади.

Предложения

Чл.40. (1) Всички организации и органи, упоменати в 
чл.35 буква А), имат право да правят предложения към Феде-
ралния партиен конгрес.

(2) Предложенията трябва да бъдат решени от онези орга-
ни, които извършват избора на делегатите.

(3) Предложения към Федералния партиен конгрес тряб-
ва да бъдат представени шест седмици предварително (важи 
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датата на пощенското клеймо) на Федералното ръководство 
на партията.

(4) Подадените предложения трябва да бъдат предоставе-
ни на делегатите и на предлагащите структури на АСДП със 
становище на Комисията по предложенията (първоначално 
предложение) една седмица преди началото на Партийния 
конгрес.

(5) Предложения, внесени със закъснение, или предложе-
ния, направени на самия Федерален партиен конгрес, могат 
да бъдат допуснати до обсъждане, ако Федералният партиен 
конгрес реши това с обикновено мнозинство на присъства-
щите делегати с право на глас. Ако такова предложение се от-
нася до промяна на Устава на организацията или до партий-
ните вноски и вноските във фондовете за изборите, то може 
да бъде обсъждано само с решение на Федералния партиен 
конгрес с гласовете на мнозинство от две трети от присъства-
щите делегати. Подробностите се уточняват в Правилника на 
Федералния партиен конгрес, който може да бъде приет, рес-
пективно променен, с мнозинство от две трети от гласовете 
на присъстващите делегати.

(6) Предложения, внесени със закъснение от организации 
и недопуснати от Федералния партиен конгрес за обсъждане, 
се насочват към Федералното ръководство на партията.

(7) Предложения, отправени към извънреден Федерален 
конгрес на партията, не са обвързани със сроковете, отнася-
щи се до редовния Федерален конгрес на партията. Ако из-
вънредният Федерален конгрес на партията не реши нещо 
друго, до обсъждане могат да стигнат само предложения, ко-
ито се отнасят до приетия дневен ред.

(8) Комисията по предложенията се състои от предста-
вители/ представителки на организации на провинциите, на 
областните организации, както и от представители/предс-
тавителки на други организации на АСДП, имащи право да 
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правят предложения, чийто брой се определя от Федералното 
ръководство на партията. Освен това в Комисията по пред-
ложенията има съответен брой членове, които се посочват от 
Федералното ръководство на партията и които са натоварени с 
формулирането на становище (първоначално предложение).

Решения и възможност за вземане на решения

Чл.41. (1) За да може Федерален партиен конгрес да взема 
решения са необходими присъствие на половината от делега-
тите с право на глас и абсолютно мнозинство на подадените 
гласове, доколкото настоящият Устав не предвижда за отдел-
ни решения друго необходимо мнозинство.

(2) Следните решения могат да бъдат взети само с мно-
зинство от две трети на подадените гласове:

а) изменения и допълнения към настоящия Устав;
б) допускане на предложения, за които е изпуснат срокът, 

или които са направени на Партийния конгрес съгласно чл.40 
параграф 5, второ изречение на Устава на организацията;

в) по изключение допускане на делегати на Федерален 
партиен конгрес съгласно чл.36 параграф 2 на Устава на ор-
ганизацията.

Избор на Федерално ръководство на партията

Чл.42. Федералното ръководство на партията се състои от 
70 членове, които трябва да членуват в АСДП. То трябва да 
подсигурява партийните дела и като цяло отговаря пред Фе-
дералния конгрес на партията. Седалището му е във Виена.
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Изборна комисия

Чл.43. (1) Всеки редовен Федерален партиен конгрес из-
бира Изборна комисия, в която трябва да бъдат представени 
всички организации на провинции, като по възможност тряб-
ва да се има предвид числеността на партийните делегации. 
Никоя от организациите на провинцията не може да има по-
ловината или повече от половината от гласовете. Федерал-
ната фракция на профсъюзните деятели/деятелки-социалде-
мократи и Федералното ръководство на жените имат по един 
представител в Изборната комисия.

(2) Изборната комисия изготвя предложение за избора и 
докладва за това първоначално на събранието на партийните 
делегати на всяка от федералните провинции и на федерал-
ната фракция на профсъюзните деятели/деятелки-социалде-
мократи. Делегатите от останалите социалдемократически 
организации, респективно фракции, могат да вземат участие 
в събранията на партийните делегати от техните федерални 
провинции.

(3) След това докладване окончателното предложение за 
избор се представя на Федералния партиен конгрес.

(4) Членове на Изборната комисия не могат да бъдат 
включвани в листата с предложението за избор.

(5) Изборната комисия работи до нов избор на такава във 
връзка с провеждането на следващия Федерален партиен кон-
грес. В нейните компетенции е специално организирането на 
допитвания до членовете във всички федерални провинции.

(6) Изборната комисия избира от своя състав председател/ 
председателка и негов(а) / заместник/заместничка.
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Указания за изготвяне на листата с предложения за 
избор

Чл.44. Изборната комисия трябва да изготви листите за 
избор в съответствие със следните указания:

(1) 40 от членовете на Федералното ръководство на парти-
ята се номинират по нейно предложение, като се взема пред-
вид съставът на партийната организация на провинцията на 
база отчетен членски внос за предходната отчетна година.

Тези 40 места се разпределят по системата Д´Онт. Всяка 
организация на провинция разполага обаче поне с едно място.

От останалите 30 места във Федералното ръководство на 
партията Комисията по избора признава първоначално пред-
ложенията за още един член на онези от организациите на 
провинции, които след разпределението на предишните 40 
места са имали предложение само за един член. След това на 
всяка от организациите на провинциите се признава по още 
един член.

(2) За останалите места се предлагат партийни членове, 
изборът на които е в интерес на дейността на партията, без да 
е необходимо да са от определена федерална провинция.

(3) Организациите на провинциите трябва да съблюдават 
при изготвянето на предложенията си разпоредбите на чл.16 
от Устава на организацията.

Чл.45. Разпределението на 40-те места става по следния 
начин:

(1) Числата, в съответствие с чл.44 параграф 1, се подреж-
дат едно до друго по големина: под всяко число се изписва 
неговата половинка, отдолу - третината, четвъртината, а при 
необходимост се продължава и по-нататък.

Най-голямото 40-то число е избирателното число.
(2) След това онези от организациите на провинции, кои-
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то до момента не са получили нито едно място съгласно опи-
саното в параграф 1, в случай, че изборното число е 40-тото 
най-голямо число, получават по едно място.

(3) След това се установява колко от 40-те места, след раз-
пределение на местата в съответствие с параграф 2, остават 
още да бъдат разпределени.

(4) Ключовото число (изборното число) за разпределение-
то на местата съгласно изписаните в съответствие с параграф 
1 числа е толкова голямо число, колкото са съгласно параграф 
3 местата за разпределение.

(5) Всяка организация на провинция получава толкова мес-
та, колкото пъти ключовото число (изборното число) се съдър-
жа в броя на отчетения членски внос съгласно параграф 1.

Федерално ръководство на партията

Чл.46. (1) Изборът на Федерално ръководство на партия-
та трябва да става с избирателни бюлетини и тайно. На всяка 
от избирателните бюлетини името на този / на тази, които ще 
бъдат избирани, може да бъде изписано само един път.

(2) За избрани се считат онези, които имат абсолютно 
мнозинство от подадените гласове. Ако повече лица, откол-
кото трябва да бъдат избрани, са получили абсолютно мно-
зинство, за избрани се считат онези, които имат най-много 
гласове.

(3) При равен брой гласове трябва да се проведе балотаж. 
Ако и след него гласовете са равни, се решава с жребий.

(4) В случай, че останат незаети места, поради това, че кан-
дидатите, получили абсолютно мнозинство, са по-малко, Коми-
сията по избора трябва да направи ново предложение за тези 
места съгласно указанията, дадени в чл.чл. 44 и 45, което пред-
ложение трябва да бъде гласувано съгласно параграфи 1 и 2.

Право за номиниране на нови кандидати имат онези орга-
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низации на провинции, чиито кандидати не са били избрани.

Конституиране на Федералното ръководство на пар-
тията

Чл.47. (1) Федералното ръководство на партията се съ-
бира веднага след избирането му на заседание, на което се 
конституира. По време на това заседание трябва да се напра-
ви предложение за председател/председателка и негов/негова 
заместник/заместничка, които са от състава му. Това предло-
жение трябва да бъде представено на Федералния партиен 
конгрес.

(2) Това предложение за избор се предлага на Федералния 
партиен конгрес, който го гласува тайно, с избирателни бю-
летини.

(3) В случай, че лице, предложено за председател/предсе-
дателка, или лице, предложено за негов/негова заместник/за-
местничка, не получи абсолютно мнозинство, Федералното 
ръководство на партията се събира незабавно, за да направи 
ново предложение за избор. Ако заместникът/заместничката 
на председателя на федералната партия не е получил(ла) не-
обходимото мнозинство от Федералния конгрес на партията, 
Федералното ръководство на партията може да вземе реше-
ние да не прави ново предложение.

Задачи на Федералното ръководство на партията

Чл.48. (1) Федералното ръководство на партията взема 
решения по всички въпроси, които с настоящия Устав изрич-
но не са от компетенциите на други органи.

(2) Задължение на Федералното ръководство на партията 
е ръководството на партията и управлението на партийното 
имущество; избирането на федералния (федералните) отго-
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ворник (отговорници) по стопанските въпроси/федералната 
отговорничка (федералните отговорнички) по стопанските 
въпроси и ръководните секретари. Федералният отговор-
ник (федералната отговорничка) по стопанските въпроси са 
с право на глас във Федералното ръководство на партията, 
дори и да не са избрани за негови членове. 

(3) Федералното ръководство на партията избира от със-
тава си още касиер/касиерка и секретар/секретарка, както и 
по един техен заместник/заместничка.

(4) Федералното ръководство на партията избира ръково-
дителя/ ръководителката на “Пресслужбата на АСДП”.

(5) Федералното ръководство на партията назначава самò 
или чрез своите органи служителите си, както и служителите в 
подчинените му предприятия, определя техните доходи, както и 
всички правни взаимоотношения и контролира дейността им.

(6) В заседанията на Федералното ръководство на парти-
ята вземат участие с право на съвещателен глас: председате-
лят/председателката на Контролната комисия и заместникът 
(заместничката)/заместниците му (й), ръководните секретари, 
ръководителят/ръководителката на “Пресслужбата на АСДП”, 
директорът/директорката на Клуба на социалдемократическа-
та парламентарна фракция, ръководителят/ръководителката на 
Института “Д-р Карл-Ренер”.

(7) Федералното ръководство на партията може да пока-
ни за участие в заседанията си с право на съвещателен глас 
други партийни членове, ако това е в интерес на дейността 
на партията.

(8) Федералното ръководство на партията (ръководството 
на партиите на провинциите) е длъжно да обсъди в срок от 
осем седмици решения, предадени му от формиращи волята 
на партията органи и да информира тези органи за начина, 
по който те ще бъдат изпълнени. За решения, отправени към 
Федералното ръководство на партията, трябва да бъдат уве-
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домявани същевременно областните организации и органи-
зациите на провинциите.

(9) За консултиране във важни политически области Фе-
дералното ръководство на партията може да създаде комисии 
под председателството на негов член. В този случай той наз-
начава членовете на комисиите или делегира права на някоя 
от структурите на АСДП.

Управление на дейността

Чл.49. (1) Председателят/председателката на Федералното 
ръководство на партията (председателят/председателката на 
партията), респективно негов/негова заместник/заместничка, 
представлява АСДП навън и ръководи дейността на Федерал-
ното ръководство на партията. Важни, особено задължаващи, 
писмени документи се изготвят от него/нея и от съответния 
федерален стопански ръководител/ръководителка.

(2) Воденето на всички заседания на Федералното ръковод-
ство на партията е задължение на председателя/председател-
ката, респективно на негов/негова заместник/заместничка.

(3) В случай, че председателят/председателката на феде-
ралната партия постоянно е възпрепятстван(а), Федералното 
ръководство на партията възлага ръководството на стопанс-
ката дейност на някой от заместниците на председателя на 
партията. Същото е в сила и когато председателят/председа-
телката на федералната партия, в случай на временно възпре-
пятстване, не е натоварил(а) с ръководството на стопанската 
дейност някой от заместниците/заместничките.

(4) В случай, когато касиерът/касиерката или секретарят/
секретарката постоянно или временно са възпрепятствани, 
избраните от Федералното ръководство на партията замест-
ници поемат техните задачи.

(5) Федералното ръководство на партията има на разпо-
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ложение офис при изпълнението на задачите си. За негова-
та дейност отговарят пред председателя/председателката на 
партията и пред Федералното ръководство на партията феде-
ралните директори/директорки.

(6) Ако са назначени няколко директори/директорки, Фе-
дералното ръководство на партията може със свое решение 
да определи за коя сфера на дейност отговаря всеки един/вся-
ка една от тях.

Заседания на Федералното ръководство на партията

Чл.50. (1) Заседанията на Федералното ръководство на 
партията се провеждат като правило един път месечно.

(2) Заседание на Федералното ръководство на партията се 
свиква, ако за това настояват поне четирима от членовете на 
Контролната комисия.

(3) По искане на някой от членовете гласуването във връз-
ка с лица се провежда тайно.

Продължителност на изпълнението на функциите

Чл.51. Продължителността на изпълнението на функции-
те на Федералното ръководство на партията и на всички из-
брани от Федералния конгрес на партията функционери се 
прекратява след успешното конституиране на новоизбраното 
Федерално ръководство на партията.

Президиум

Чл.52. (1) Новоизбраното партийно ръководство прави 
предложение от кръга на своите членове на Партийния кон-
грес за председател/ председателка, както и за необходимия 
брой заместници/заместнички, които образуват Федералния 
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президиум. Изборът става от Федералния партиен конгрес с 
изборни бюлетини, при тайно гласуване. За избран от Пар-
тийния конгрес се счита този, който получи абсолютно мно-
зинство от гласовете.

В случай, че председателят/председателката или някой 
от неговите (нейните) заместници/заместнички не получат 
абсолютно мнозинство, Федералното ръководство на парти-
ята се събира незабавно, за да направи ново предложение за 
избор. Федералното ръководство на партията може обаче да 
реши и да не прави ново предложение за някой от заместни-
ците/ заместничките.

(2) Във Федералния президиум влизат също, когато не 
са избрани като негови членове, федералният канцлер, ако е 
член на АСДП, както и избраната федерална председателка 
на жените. Същото се отнася и за президиумите на партиите 
на провинциите.

(3) Задължения на Президиума са:
а) подготовката, респективно изпълнението, на решения 

на Федералното ръководство на партията;
б) текущото управление;
в) утвърждаването на разходите в рамките на приетия бю-

джет;
г) изготвянето на предложения до Федералното ръководс-

тво на партията за назначаването на федерални стопански ръ-
ководители/ ръководителки и на ръководните секретари;

д) назначаването на всички останали служители на Феде-
ралното ръководство на партията съгласно чл.48 параграф 5;

е) неотложното изпращане в преговарящи комитети, за 
което Федералното ръководство на партията допълнително 
ще даде разрешение.

(4) В случай, че не са избрани за членове на Федералния 
президиум на партията, в заседанията му вземат участие със 
съвещателен глас: федералният(та) стопански(а) ръководи-
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тел/ръководителка, председателят/ председателката на Соци-
алдемократическата парламентарна фракция, касиерът/каси-
ерката на федералната партия и секретарят/секретарката. Не 
се допуска кооптиране.

Разширен президиум

Чл.53. (1) Заедно с членовете на Президиума на партията 
(съгласно чл.52 параграфи 1 и 2) в Разширения президиум 
на партията влизат още председателите на партии на провин-
ции, които не са членове на Президиума, както и двама пред-
ставители/представителки на федералната фракция на проф-
съюзните деятели/деятелки-социалдемократи и две предста-
вителки на Федералното ръководство на жените. Членовете 
на Разширения президиум трябва да са избрани за членове 
на Федералното ръководство на партията. Освен това в засе-
данията на Разширения федерален президиум имат право на 
участие по един представител/една представителка на Съюза 
на австрийските пенсионери и представител/представителка, 
номиниран(а) от социалистическите и социалдемократичес-
ките младежки организации. Членовете на Разширения пре-
зидиум трябва да са избрани за членове на Федералното ръ-
ководство на партията.

При трайно или предполагаемо по-дълго възпрепятстване 
на даден председател/председателка на партия на провинция 
да изпълнява своите функции, Федералното ръководство на 
партията може да избере по  предложение на организацията 
на провинцията представител/ представителка в Разширения 
президиум.

Заместването важи само за времето на възпрепятстване, 
най-много обаче до края на периода на функциониране на 
Федералното ръководство на партията.

Член на Разширения президиум може да възложи на оп-
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ределено от него лице, което е със съвещателен глас, да го 
замества по време на някое заседание, като преди началото на 
заседанието председателят/ председателката трябва да бъде 
уведомен(а) за това.

(2) Задължения на Разширения президиум са:
а) подготовката на предложения до Федералното ръковод-

ство на партията;
б) вземането на неотложни решения, които са от компе-

тенциите на Федералното ръководство на партията, при до-
пълнително докладване, ако Федералното ръководство на 
партията е възпрепятствано да се събере или пък не може 
своевременно да се събере по технически причини.

Подобни решения могат да бъдат вземани само ако две 
трети от присъстващите, но поне половината от всички чле-
нове с право на глас на Разширения президиум, са гласували 
за това.

Контролна комисия

Чл.54. (1) Контролната комисия се състои от десет члено-
ве и от девет резервни членове, които не са избрани за чле-
нове на Федералното ръководство на партията и които също 
така не могат да са служители на АСДП или на някоя социал-
демократическа организация.

(2) При предложенията за избор Изборната комисия тряб-
ва да предложи председател/председателка, заместник/замес-
тничка, осем членове и още девет резервни членове.

Председателят/председателката на Контролната комисия 
и неговият/ нейната заместник/заместничка имат право да 
вземат участие със съвещателен глас в заседанията на Феде-
ралното ръководство на партията.

(3) Контролната комисия осъществява контрол върху ця-
лото управление, което е задължение на Федералното ръко-
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водство на партията; има правото да проверява по всяко вре-
ме всички търговски книги и писмени документи. Има право 
да проверява всички партийни организации и всички утвър-
дени от Федералния партиен конгрес организации. Разглежда 
всички оплаквания, повдигнати от членове на партията или 
организации, против Федералното ръководство на партията. 
Проверява спазването на квотата, в съответствие с чл.16, и 
докладва в тази връзка пред съответните органи.

(4) Федералното ръководство на партията може да възло-
жи на Контролната комисия извършването на специални про-
верки, които са в нейната сфера на дейност. За резултатите 
трябва да бъде докладвано на Федералното ръководство на 
партията.

(5) Контролът върху счетоводството на федералния офис 
трябва да се извършва от гледна точка на ефективността и 
практиката поне на половин година по сектори. Всички други 
места, които подлежат на проверка, трябва да бъдат проверя-
вани поне един път на три години.

При провеждане на редовен Федерален партиен конгрес, 
за всяко от местата, подлежащи на проверка, трябва да бъде 
представен доклад от проверката, който да е възможно най-
актуален. Председателят/ председателката на Контролната 
комисия може да привлича за сътрудничество ревизори и 
вещи лица само съгласувано с председателя/ председателката 
на партията; изключения могат да бъдат направени само ако 
има опасност от забавяне, като в този случай допълнително 
трябва да бъде дадено разрешение.

(6) Контролната комисия изготвя предписания за своята 
дейност, с които трябва да бъде запознато Федералното ръко-
водство на партията.

Председателят/председателката на Контролната комисия 
трябва да докладва за дейността на комисията на всеки шест 
месеца пред Федералното ръководство на партията, респек-
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тивно на упълномощен/а от него другар/другарка.

Публикуване

Чл.55. Имената на избраните на Федералния партиен 
конгрес членове на Федералното ръководство на партията и 
извършеното разпределение на функциите се публикуват по 
подходящ начин. Публикуват се също така името и адресът 
на председателя/председателката на Контролната комисия.

Федерален партиен съвет

Чл.56. (1) Федералното ръководство на партията има право 
да свиква при спешни случаи Федералния партиен съвет.

(2) Право на участие в заседанията на Федералния парти-
ен съвет имат:

а) избраните членове на Федералното ръководство на 
партията, членовете на Контролната комисия, избраните на 
последния Федерален партиен конгрес членове на Изборна-
та комисия, федералният/ата ръководител/ръководителка по 
стопанските въпроси и посочените в чл.48 параграф 6 лица, 
ако вече не са горепосочени;

б) избраните членове на Федералното ръководство на жени-
те, ако вече не са оправомощени за участие съгласно буква а);

в) делегатите на организациите на провинциите. Изборът 
им става от ръководството на партията на провинцията. Вся-
ка организация на провинция изпраща по четирима делегати 
на 8000 отчетени членове, а на всеки следващи 7000 отчетени 
членове по един/една делегат/делегатка. При повече от 3500 
членове, се счита една бройка;

г) социалдемократическите организации, които имат пра-
во да изпращат делегати на Федералния партиен конгрес.

Те изпращат:
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По един делегат/една делегатка от: АСДП–селяни, Соци-
алдемократическия съюз на учителите на Австрия, Съюза на 
студентите/студентките-социалисти на Австрия, Акцията на 
критичните ученички и ученици, Съюза на социалдемокра-
тическите борци за свобода, жертвите на фашизма и активни-
те антифашисти, Комунално-политическата комисия, Съюза 
на наемателите на Австрия, Съюза на австрийските работни-
чески риболовни сдружения, Австрийския съюз на работни-
ците-певци, всяка одобрена от Федералното ръководство на 
партията инициативна или проектна група и Социалдемокра-
тическата организация на австрийците-чужденци/чужденки.

По двама делегати от: Австрийския стопански съюз, Со-
циалистическата младеж на Австрия, Австрийските прияте-
ли на децата, Съюза на социалдемократите-висшистки и вис-
шисти, интелектуалци, хора на изкуството, Социалдемокра-
тическата парламентарна фракция, Федералната комисия по 
образованието, Федералното сдружение “Млада генерация”, 
Приятелите на природата на Австрия, Сдружението “Социа-
лизъм и хомосексуалност”.

По четирима делегати от: Съюза на пенсионерите в Авс-
трия, Сдружението за физическа култура и спорт, при което 
трябва да се имат предвид предложенията на централните 
съюзи.

Деветнадесет делегати от Фракцията на профсъюзни-
те деятели-социалдемократи в Австрийското профсъюзно 
обединение.

(3) Начинът на свикване и предварителният дневен ред се 
определят от Федералното ръководство на партията. Дневни-
ят ред се приема в началото на заседанието на Федералния 
партиен съвет. За заседанията на Федералния партиен съвет е 
в сила правилникът на последния Федерален партиен съвет. 
Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъст-
ващите.
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(4) Федералният партиен съвет няма право да променя Ус-
тава на организацията, да взема решения за членския внос и 
вноските за фонда за избори или да поема задачи, посочени 
в чл.34 параграфи 2 - 5, които са от компетенциите на Феде-
ралния партиен конгрес.

V. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЕКТОРИ И ОР-
ГАНИЗАЦИИ 

Чл.57. (1) За изпълнението на определени политически 
задачи, за представляване интересите на определени групи от 
населението или за работа по определени политически теми 
членовете на АСДП се обединяват в сектори, социалдемокра-
тически организации и фракции.

(2) Секторите са вътрешни структури на АСДП и обхва-
щат съгласно разпоредбите на настоящия Устав определени 
групи членове на АСДП или функционери/функционерки на 
АСДП. Те се създават с решение на Федералния партиен кон-
грес и действат на основата на Устава на партията и на разпо-
редби, приети от Федералното ръководство на партията. Как-
то функционерите/функционерките, така и ръководителите 
трябва задължително да са от АСДП.

(3) Социалдемократическите организации са такива фор-
мирования, които имат право на делегати на Федералния пар-
тиен конгрес или съгласно следните разпоредби са одобрени 
за участие във Федералния партиен конгрес: В своите устави 
трябва да обявят, че са привърженици на основните принци-
пи на АСДП и да гарантират, че техните ръководители са чле-
нове на АСДП.

(4) Членове на АСДП, които са постоянно живущи в чуж-
бина, могат да се обединят в организационни единици под 
наименованието “АСДП – Интернационал”, и така ще имат 
възможност да упражняват правата си на членове.
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Тази организация следва във вътрешната си структура 
принципите на настоящия Устав и освен това при обединя-
ването на партийни членове в “АСДП - Интернационал” се 
определя и територията, на която става това обединение.

Като цяло “АСДП – Интернационал” трябва да бъде разг-
леждана, що се отнася до делегатските й права за Федерален 
партиен конгрес, като областна организация.

Федералното ръководство на партията приема, при пред-
ложение от страна на конференцията на “АСДП – Интерна-
ционал”, разпоредби за дейността й.

(5) Социалдемократическите фракции се обединяват в орга-
низации, обвързани с партията, и в дейността си отстояват цели-
те на АСДП. Те се одобряват от Федералния партиен конгрес.

(6) Членството и сътрудничеството във всички тези орга-
низации, секции и фракции са отворени за лица, извън чле-
новете на АСДП, които обаче съблюдават основните й прин-
ципи. Те могат да бъдат избирани за функционери/функцио-
нерки в рамките на разпоредбите на чл.57 параграфи 2–5 на 
Устава на организацията, както и съгласно валидните за всяка 
организация разпоредби на Устава, респективно съответни 
предписания. Лица, които са делегирани от фракции, соци-
алдемократически организации и секции в органи на АСДП, 
трябва обаче да са членове на АСДП.

Образователна дейност

Чл.58. (1) Партийните организации са задължени да сле-
дят за провеждането на системна социалдемократическа 
учебна дейност. В сферата на тази дейност е политическото 
обучение на членовете и на доверените лица на АСДП, както 
и на одобрените социалдемократически организации и сек-
ции, а така също и координацията на социалдемократическа-
та дейност в областта на културата.
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(2) Местните организации (секции) избират завеждащ/
завеждаща учебната дейност, а където е възможно и Коми-
сия по образованието. В организациите на провинциите и 
в областните организации трябва да бъде избрана Комисия 
по образованието, която да покрива района на организация-
та. Уставите на партиите на провинциите дават по-подробни 
разпоредби по този въпрос.

(3) Конференцията по образованието избира Федерална 
комисия по образованието и уведомява за това Федералния 
партиен конгрес.

(4) Комисията по образование извършва дейността си 
съвместно с Института “Д-р Карл-Ренер” и с федералния 
офис на АСДП.

(5) Образователната дейност се извършва съгласно пред-
писания, приети от Федералното ръководство на партията.

Работа с жените

Чл.59. (1) За специфичната дейност с жените се избират 
Федерално ръководство на жените, ръководства на жените в 
провинциите, областни ръководства на жените и местни ръ-
ководства на жените (секционни ръководства на жените), ко-
ито трябва да работят съгласувано със съответните партийни 
организации.

(2) Федералната конференция на жените се провежда 
преди редовния Федерален партиен конгрес. Федералната 
конференция на жените избира Федералното ръководство 
на жените и обсъжда насоките за специфичната работа сред 
жените. Тези насоки се представят на Федералния партиен 
конгрес за одобрение.

Право на участие имат:
а) 300 делегати от кръга на жените-партийни членове от 

областните организации, както и на ръководствата на жени-
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те в провинциите. Всяка областна организация с по-малко от 
1000 жени-членки има право на една делегатка, а областни 
организации с повече от 1000 партийни членове-жени на две. 
Такива с повече от 2000 членове-жени могат да изпращат на 
всеки следващи 1500 членове по една делегатка. При част, 
по-голяма от 750, се полага едно място. Останалите делегатс-
ки места се разпределят по системата Д´Онт между ръковод-
ствата на жените в провинциите, в зависимост от това, каква 
е представителността на партийните членове жени.

б) По три други делегатки от всяко ръководство на жените 
от провинциите.

в) Членовете на Федералното ръководство на жените и 
тяхната секретарка.

г) Две жени са делегати от Социалдемократическата пар-
ламентарна фракция.

д) 25 делегатки като представителки на Фракцията на 
профсъюзните деятелки-социалдемократи в Австрийското 
профсъюзно обединение.

е) Една делегатка, номинирана съвместно от социалисти-
ческите и социалдемократическите младежки организации.

ж) Като гост-делегати с право на съвещателен глас са сек-
ретарките на организациите на жените от провинциите, ако 
не са избрани за редовни делегатки.

(3) Избраното от Федералната конференция на жените 
Федерално ръководство на жените се състои най-много от 
31 членове. Всички организации на жените от провинциите 
трябва да бъдат представени във Федералното ръководство 
на жените, като се има предвид броят на членовете (параграф 
2 буква а). Във Федералното ръководство на жените трябва да 
участва, при всички случаи след избор, номинирана съвмес-
тно от социалистическите и социалдемократическите мла-
дежки организации представителка.

(4) Изборът се провежда съгласно разпоредбите на чл.46, 
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като Федералният конгрес на партията се уведомява за това. 
Федералното ръководство на жените работи в непрекъсна-
то взаимодействие с Федералното ръководство на партията. 
Секретариатът на Федералното ръководство на жените е при-
съединен към федералния офис.

(5) За работата с жените се прилагат разпоредбите на 
чл.28 за инициативните и проектните групи.

“Млада генерация”

Чл.60. (1) “Млада генерация” е сдружение, в което млади-
те хора работят според социалдемократическите принципи, 
както и съвместно със съответните партийни организации.

(2) Задачите, стоящи пред сътрудниците/сътрудничките 
на сдружението, са основно:

а) запознаване на млади съграждани/съгражданки със со-
циалдемократическото теоретично наследство;

б) подтикване към дискусии във връзка със социалдемок-
ратическото теоретично наследство и провеждане на образо-
вателна дейност, както и дейност за убеждаване сред населе-
нието;

в) спечелване на млади сътрудници/сътруднички, членове 
и/или избиратели/избирателки;

г) представляване на интересите на младите хора пред об-
ществеността и партията;

д) развиване на нови форми на политическо образование 
и участие;

е) създаване на форуми, в които младите хора да могат да 
работят.

(3) Сдружението “Млада генерация” взема участие в рам-
ките на разпоредбите и предписанията на настоящия Устав 
(параграф 6) за работата на “Млада генерация” във формира-
нето на волята на АСДП.
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(4) Сътрудници/сътруднички на Сдружението “Млада ге-
нерация” могат да бъдат всички млади хора, които изразят с 
писмено заявление готовността си за сътрудничество съглас-
но основните социалдемократически принципи.

(5) За избраните активисти/активистки на Сдружението 
“Млада генерация” трябва да бъде уведомен съответният ор-
ган на АСДП. За Федералното ръководство на “Млада генера-
ция” това е Федералният партиен конгрес, за ръководството в 
провинциите – Партийният конгрес на провинциите, и т.н.

(6) Дейността на сдружението и начинът на избор на фун-
кционерите/функционерките, както и представителството им 
в органите на партията се определят с предписания за “Млада 
генерация”, за което трябва да е осведомено Федералното ръ-
ководство на партията. Сдруженията по провинциите могат 
да изготвят за тяхната сфера предписания за провинциите, 
които обаче трябва да съответстват на разпоредбите на феде-
ралните предписания. Необходимо е също така съответните 
организации в провинциите да подсигурят включването на 
“Млада генерация” в уставите на партиите на провинциите.

Работа по предприятията

Чл.61. (1) За партийната дейност в рамките на работата 
в професионалните съюзи отговаря Фракцията на профсъ-
юзните деятели/деятелки-социалдемократи в Австрийското 
профсъюзно обединение (АПО).

(2) АПО се застъпва в Австрийския профсъюз, в предс-
тавителствата на колективите, в камарите на работниците и 
в самоуправляващите се институции на социалната полити-
ка, както и пред обществеността, изхождайки от основните 
принципи на Програмата на АСДП за желанията и интереси-
те на хората, работещи несамостоятелно, и близките до тях 
групи (особено хора, които се обучават, безработни, пенсио-
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нери и други работещи лица).
АПО носи отговорност за политически прояви, за подго-

товката и провеждането на избори, за общата рекламна и об-
ществена дейност, както и за работата, свързана с обучението 
в предприятията, по места, в областите, в провинциите и във 
федерацията, съгласно Програмата на АСДП и решенията на 
съответните организации.

(3) Член на АПО може да е всяко лице, ако едновременно 
с това е и член на АСДП.

Членството и сътрудничеството с АПО са (съгласно чл.57 
параграф 6 на Устава на организацията на АСДП) отворени за 
лица, които не са членове на АСДП, но споделят основните 
й принципи.

(4) Органите на АПО са съставени от функционери на ав-
стрийските профсъюзи, които са членове на АСДП.

(5) Местните и професионалните структури на АПО се 
определят в уставите на АПО и на техните структури.

(6) Сътрудничеството между партията и АПО на федерал-
но ниво, ниво провинции, областно и местно ниво е съгласно 
уставите на АПО  и наредбите във връзка със стопанската 
дейност на организациите от провинциите, особено що се от-
нася до взаимно делегиране.

(7) АПО и структурите му са юридически лица.

Дейност в общините

Чл.62. (1) Общинските представители на всяка една орга-
низация на провинция, които са социалдемократи, създават 
съюз за обсъждане и вземане на решения по всички въпроси, 
които възникват във връзка с дейността в общината.

(2) В уставите на партиите на провинциите трябва да бъ-
дат включени всички необходими за това разпоредби.

(3) Федералната конференция на АСДП за местна полити-
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ка избира Комисия по местната политика, за която трябва да 
бъде осведомен Федералният партиен конгрес. По-подробни 
разпоредби се уреждат с предписания, приети от Федерално-
то ръководство на партията.

(4) Комисията по местно-политическите въпроси изпъл-
нява задачите си съгласувано с Федералното ръководство на 
партията, като за целта се възползва и от сектора по местно-
политически въпроси във федералната централа на АСДП.

Работа с младежта

Чл.63. Партийните организации трябва да обединяват и с 
всички сили да подкрепят дейността на организациите, зани-
маващи се с възпитателна работа на децата и младежите.

Чл.64. (1) Австрийските приятели на децата са семейна 
организация и извършват дейността си съгласно уставите си 
и в тясно сътрудничество с партийните организации.

(2) Местните комисии, комисиите на провинциите и фе-
дералните комисии, както и федералната служба на “Прияте-
лите на децата” работят в тясно сътрудничество с партийните 
организации.

(3) Решенията на Федералното общо събрание и на Фе-
дералното ръководство трябва да бъдат предоставяни на Фе-
дералното ръководство на партията. Основните принципи за 
работата на “Приятелите на децата” трябва да бъдат утвърде-
ни от Федералния конгрес на партията. Уставите им трябва да 
бъдат утвърдени от Федералното ръководство на партията.

(4) Всяка организация трябва да избери лице, което да от-
говаря за децата. Той/тя е член на местната комисия и изпъл-
нява задачите си съгласувано със съответната организация на 
“Приятелите на децата”.

(5) Федералният секретариат на “Приятелите на децата” е 
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структуриран към офиса на АСДП.

Чл.65. (1) Партийната работа сред младежта се осъщест-
вява от Социалистическата младеж (СМ).

(2) Партийната дейност по отношение на учениците/уче-
ничките се осъществява от Акция на критичните ученички 
и ученици, като тази дейност е координирана с дейността на 
Социалистическата младеж.

(3) Партийната дейност по отношение на младежите сту-
денти се осъществява от Съюза на студентите и студентките-
социалисти.

(4) Конгресите на съюзите се провеждат най-малко вед-
нъж на две години. Те обсъждат и вземат решения във връзка 
с основните принципи на работата си, които трябва да бъдат 
утвърждавани от Федералния конгрес на партията.

(5) Уставите на упоменатите организации трябва да бъ-
дат утвърждавани от Федералното ръководство на партията. 
Секретариатите на съюзите са структурирани към офиса на 
АСДП.

VІ. ПРАВООТНОШЕНИЯ НА АСДП 

Чл.66. (1) АСДП, в качеството си на юридическо лице, 
има правосубектност. Настоящият Устав определя кои лица 
ще извършват дейност като органи на АСДП и доколко струк-
турите и секторите притежават правосубектност.

(2) Федералната организация, както и организациите на 
провинциите и областните организации притежават правосу-
бектност.

(3) Федералният(ата) председател/председателка на пар-
тията, председателят/председателката на партия на провин-
ция, областният(ата) председател/председателка или негов 
заместник/нейна заместничка, определен(а) от него (нея), 
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представляват тяхната организация навън. Важни, особе-
но правно задължителни, писмени документи се подписват 
съвместно от тях и секретаря/секретарката, респективно от 
ръководителя, на стопанската дейност или от доверено лице, 
упълномощено за това от ръководството.

Чл.67. (1) Областни и местни организации, последните 
само от името и по поръчение на тяхната областна органи-
зация, имат право да основават със съгласието на ръководст-
вото на партията на провинцията стопански предприятия от 
всякакъв вид, и особено домове на работници, партийни кина 
и т.н., както и със съгласието на ръководството на партията на 
провинцията да участват в основаването и в работата на та-
кива предприятия. Организации на провинциите имат право 
да основават със съгласието на Федералното ръководство на 
партията стопански предприятия от всякакъв вид, и особено 
партийни вестници, печатници, книжарници, както и със съг-
ласието на Федералното ръководство на партията да участват 
в основаването и в работата на такива предприятия.

(2) Лотарии, събиране на строителни материали и други 
подобни, ако продажбата им трябва да стане в провинция 
извън съответната областна организация, могат да се осъ-
ществяват само със съгласието на съответното ръководство 
на партията на провинцията, а ако се осъществяват на тери-
торията на цялата федерална област, само със съгласието на 
Федералното ръководство на партията.

(3) Предприятията, които са собственост или са на под-
чинение на партийните организации, са задължени да пред-
ставят най-малко един път годишно на Федералното ръко-
водство на партията годишен отчет за дейността си, а така 
също да му предоставят искана от него информация, както 
и да дават възможност на назначени от Федералното ръко-
водство на партията органи да проверяват по всяко време 
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счетоводството им.
(4) Разпоредбите на параграфи 1 до 3 са в сила и за всич-

ки организации, които са с делегатски права на Федералния 
партиен конгрес.

Чл.68. Административно-стопанската година за всички 
организации започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Чл.69. (1) Областните организации са задължени ежегод-
но, най-късно до 15 март, да докладват за дейността си на Фе-
дералното ръководство на партията, попълвайки издадените 
от него въпросници. Що се отнася до счетоводството им, към 
същата дата те трябва да представят финансов отчет.

(2) Ръководствата на партии на провинции, както и всички 
организации, имащи право на делегати на Федералния пар-
тиен конгрес, трябва ежегодно, най-късно до 20 март, да док-
ладват на Федералното ръководство на партията, както и да 
му представят финансов отчет.

(3) Социалдемократическата парламентарна фракция е 
задължена редовно да се отчита пред Федералното ръковод-
ство на партията.

VІІ. АРБИТРАЖЕН ПРАВИЛНИК

Чл.70. (1) Спорни въпроси между членове на партията, 
между партийни организации или между партийни членове 
и партийни организации могат да бъдат разрешавани от Ар-
битражен съд, ако се отнасят до въпроси, засягащи полити-
ческата дейност на АСДП.

(2) От компетенциите на арбитражните съдилища е взема-
нето на решения в случаи на нарушаване на настоящия Устав, 
и по-специално проверката на осъществяването и състава на 
конференции, комисии и кандидатски листи.
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(3) Обвинения срещу членове или функционери/функци-
онерки на АСДП, уронващи честта им, се разрешават от По-
четен съд.

(4) При провеждането на дела на Арбитражен и Почетен 
съд на АСДП решаващи са разпоредбите на настоящия Устав, 
както и приетите от Федералното ръководство на партията 
предписания относно арбитражните съдилища.

Чл.71. (1) Използването на арбитражни съдилища може 
да бъде решено от Федералното ръководство на партията, от 
ръководството на партия на провинция или от областното ръ-
ководство при поискване от страна на член на дадена органи-
зация или орган.

(2) Компетентен е Арбитражният съд на това ниво, на ко-
ето са спорещите страни. Ръководствата на партии на про-
винции и Федералното ръководство на партията имат обаче 
право, предвид особеното значение или положение на даден 
случай, да изтеглят арбитражно дело от по-ниско ниво и да 
го предадат на ниво партия на провинция, респективно феде-
рална организация.

(3) Спорни въпроси между един или повече членове на 
дадена организация и друга организация са от компетенции-
те на Арбитражния съд от по-горното ниво.

Състав

Чл.72. (1) Федералният партиен конгрес, партийните кон-
греси на провинциите и областните конференции трябва да 
изберат арбитражни комисии, всяка от които да е съставена 
поне от десет души.

В тази комисия могат при възможност да бъдат включени 
юридически компетентни членове.

Лицата, избрани в тази комисия, съставляват съвместно с 
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избраните членове на ръководството (респективно на коми-
сията) списъкът на арбитражните съдии на съответното ниво 
на организацията.

(2) Органът, който взема решение за използване на Ар-
битражен съд, трябва да назначи председателя/председател-
ката на Арбитражния съд – по възможност да е юридически 
компетентно лице – и определя от списъка на арбитражните 
съдии необходимия брой членове.

(3) Всяка от спорещите страни трябва след това да избере 
от списъка на арбитражните съдии половината от членовете 
на Арбитражния съд. Ако дадена страна не направи това, то 
тези членове на Арбитражния съд се номинират от органа, 
поискал използването на Арбитражния съд.

(4) При съмнение за пристрастие е възможно отхвърляне 
на арбитражни съдии. След това органът, поискал прибягва-
нето до Арбитражен съд, взема окончателно решение за със-
тава му. Подробностите се уреждат с предписанията за дей-
ността на арбитражните съдилища.

Правомощия

Чл.73. (1) Арбитражните съдилища могат да произнесат 
следните решения:

а) строго предупреждение;
б) мъмрене;
в) отнемане на правото да се заема дадена партийна длъж-

ност за определен период от време. Докато е в сила отнетото 
право за заемане на дадена длъжност, този член не може да 
бъде включван в предложения за избор на АСДП за обществен 
мандат, както и не може сам да се кандидатира за такъв;

г) изключване от АСДП;
д) повторно провеждане на избори и гласуване.
(2) Решение за изключване от АСДП може да бъде взето 
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само от Арбитражен съд на провинция или Федерален арбит-
ражен съд.

(3) Ако Областен арбитражен съд се убеди по време на 
дадено дело, че поради сериозността на нарушаването на за-
дълженията трябва да бъде взето решение за изключване от 
АСДП, трябва да прекъсне делото и да информира за това 
съответното партийно ръководство. В случай, че то отхвърли 
прибягването до Арбитражен съд на провинцията, Област-
ният арбитражен съд трябва да възобнови делото, като вземе 
решение за налагане на санкция, различна от изброените в 
параграф 1.

(4) Арбитражният съд трябва да взема решения въз осно-
ва на собствени разследвания. Формално потвърждаване на 
решение, взето съгласно чл.12 параграф 2, е недопустимо.

(5) В случай, че даден член окончателно е изключен от 
АСДП, всички социалдемократически организации и фрак-
ции трябва да бъдат уведомени за това.

Обжалване на решение на Арбитражен съд

Чл.74. (1) Решение на Арбитражен съд може да бъде об-
жалвано на втора инстанция.

(2) Обжалване на решение на Областен арбитражен съд 
се разглежда от Арбитражен съд на провинция. Обжалване 
на решение на Арбитражен съд на провинция се разглежда 
от Федералното партийно ръководство. При обжалване на ре-
шение на Областен арбитражен съд се сезира Федералният 
партиен конгрес, чието решение е окончателно.

(3) В случай, че Федералното ръководство на партията 
потвърждава на втора инстанция изключването от АСДП, това 
може да бъде обжалвано пред Федералния партиен конгрес.

(4) Обжалванията имат по принцип отлагащо действие. 
При обжалване на забрана за заемане на дадена партийна 
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длъжност се замразява правото за упражняване на функции. 
При обжалване на изключване от АСДП се замразяват както 
членството, така и всички произтичащи от него права.

(5) Възобновяване на дело на Арбитражен съд е възмож-
но. Решение за това може да вземе органът на АСДП, кой-
то е прибягнал до използване на Арбитражния съд, занимал 
се е последен с дадено дело или е взел последното решение, 
подтикван от собствени подбуди или по искане на замесената 
партия.

Поведение по отношение на съдилищата

Чл.75. (1) Лице, завело дело в съд или в инстанция, което 
съгласно чл.71 на Устава на организацията е могло да бъде 
гледано от партиен Арбитражен съд, нарушава интересите на 
АСДП.

(2) Това може да доведе съгласно чл.71 до завеждане на 
дело от Арбитражен съд.

(3) Спорни въпроси от гледна точка на гражданското пра-
во не са от компетенциите на партийните арбитражни съди-
лища, освен ако не става дума за спорни въпроси при партий-
ни организации.

Почетен съд

Чл.76. (1) При вземането на решения относно обвинения 
срещу партиен член или партия, накърняващи честта им, ако 
това не е от компетенциите на Арбитражен съд, се свиква По-
четен съд.

(2) Искане за свикване на Почетен съд се поставя прин-
ципно пред съответната областна организация. В случаи от 
особено значение такива искания могат да бъдат отправени 
към съответното ръководство на партията на провинция или 
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към Федералното ръководство на партията.
(3) Федералното ръководство на партията и ръководствата 

на партиите на провинциите могат да прехвърлят на съответ-
ната областна организация висящи при тях дела на почетни-
те съдилища, както и могат да изтеглят висящи в областните 
организации дела.

(4) За отправено искане за свикване на Почетен съд вина-
ги трябва да се държи сметка, когато сезираната комисия не 
опровергае отправените обвинения или не направи изявле-
ние за незначителността по същество на отправените обви-
нения, или пък заради тези обвинения поиска прибягване до 
Арбитражен съд.

(5) За делата, водени от Почетен съд, меродавни са раз-
поредбите, които са в сила и при делата, водени от Арбит-
ражен съд, като всеки орган, който е прибягнал до Почетен 
съд, трябва да определи освен председателя/председателката 
и поименно половината от членовете на Почетния съд.

(6) Почетният съд трябва да реши само дали отправените, 
накърняващи честта, обвинения са по същество значителни 
и ако го потвърди, трябва да реши дали са основателни, или 
не. Ако Почетният съд реши, че са основателни, по искане на 
дадената засегната страна или по препоръка на Почетния съд 
може да последва арбитражно дело. Членовете на Почетния 
съд нямат право да участват в такова едно арбитражно дело.

VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.77. (1) Изменения в Устава на организацията може да 
прави Федералният партиен конгрес.

(2) За изменение на Устава са необходими присъствие на 
половината от делегатите с право на глас и мнозинство от 
две трети от подадените гласове на Федералния конгрес на 
партията.
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(3) Уставът влиза в сила на 1 май 2000 година.
(4) Уставите на партиите на провинциите трябва да бъдат 

приведени в съответствие с настоящия Устав на следващия 
Партиен конгрес на партиите на провинциите, най-късно 
обаче до две години.

(5) При решения, които трябва да бъдат вземани в органи-
зациите на провинциите в периода между влизането в сила на 
настоящия Устав и на привеждането на уставите на партиите 
на провинциите в съответствие, съответното ръководство на 
партия на провинция решава дали да се прилага Уставът на 
партията на провинцията, който все още е в сила, или пък да 
се приложи новият Федерален партиен устав.
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ПРЕАМБЮЛ

ГСДП е демократична народна партия. Тя обединява хора 
с различни вярвания и убеждения, които приемат мира, сво-
бодата, справедливостта и солидарността, социалното равен-
ство на мъжете и жените и запазването на естествената окол-
на среда.

ГСДП е част от общността на обединените в Социалисти-
ческия интернационал партии.

ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА 
ДЕЙНОСТ
Чл.1. (1) Партията се нарича Германска социалдемокра-

тическа партия (ГСДП).
(2) Обхватът на нейната дейност включва федерацията и 

провинциите.
(3) Седалището на партията е в Бон и в Берлин.

ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

Чл.2. Към Германската социалдемократическа партия 
принадлежи всяко лице, което признава принципите на пар-
тията и е прието за партиен член. Долната граница за встъп-
ване в партията е навършени 14 години.

Чл.3. (1) Решение за приемане в партията взема ръковод-
ството на местната организация. Това решение трябва да се 
вземе в рамките на 4 седмици; след това ръководството на 
съответната по-горестояща структура утвърждава решението 
на следващото си заседание.

(2) Желаещият/желаещата да влезе в партията може да 
обжалва отказа за приемане пред по-горестоящото ръковод-
ство. Съответното решение може да се отнесе до областното 
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ръководство. Решението на областното ръководство е окон-
чателно.

(3) Ако в течение на една година не се оспори приемането, 
то е окончателно.

(4) Всеки член на партията има правото на обжалване 
чрез своята местна организация. Жалбата трябва да се обос-
нове. Тя се разглежда от ръководството на по-горестоящата 
структура. Взетото решение може да се отнесе до областното 
ръководство.

(5) Всеки член на партията трябва да членува в местна-
та организация на съответната община. Ако в общината има 
повече местни организации, той членува там, където живее. 
Изключения от това правило могат да се правят с решение на 
ръководството на по-горестоящата структура след станови-
ще на ръководството на местната организация. Разрешенията 
за изключение могат да се отменят. Недопустимо е двойно 
членство.

Чл.4. (1) Членството се прекратява при смърт, напускане 
или изключване.

(2) Намерението за напускане трябва да се заяви писмено. 
Връщането на членската книжка се смята за декларация за 
напускане.

(3) След прекратяване на членството бившият партиен 
член губи всякакво право да се противопоставя на партията, 
на партийното ръководство, на Контролната комисия или на 
отделни партийни членове. Той няма право и да работи в от-
делни структури или работни органи на партията.

Чл.5. Съгласно Устава всеки член има правото и задъл-
жението да взема участие при формиране на политическата 
воля, в избори и гласувания, както и да работи за целите на 
Социалдемократическата партия.
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Чл.6. (1) Едновременното членуване в друга политичес-
ка партия е несъвместимо с членството в ГСДП. Същото се 
отнася и за дейност, кандидатиране или подписване за друга 
политическа партия.

(2) Съответната забрана важи и за обединения, които рабо-
тят срещу ГСДП. Установяването на такава несъвместимост 
е в компетентност на партийното ръководство и се съгласува 
с Партийния съвет. Съветът може при повторно разглеждане 
да отмени тази констатация.

(3) Констатацията е задължителна и за помирителните ко-
мисии.

(4) При комунални изборни обединения се прилага  параг-
раф 1, ако има самостоятелни партийни листи. Изключенията 
се разрешават от областното ръководство.

Чл.7. Молба за ново приемане на изключено от партията 
лице се подава пред областното ръководство по местоживее-
не. Преди да се произнесе по молбата, областното ръководст-
во трябва да изслуша организацията, която е взела решението 
за изключване.

Взетото решение може да се обжалва пред ръководство-
то на партията както от съответния(та) кандидат/кандидатка, 
така и от организацията, която е решила неговото/нейното 
изключване.

СТРУКТУРА

Чл.8. (1) ГСДП се състои от организации по места, ра-
йони и области. В рамките на тази структура отдолу нагоре 
протича процесът на формиране на политическата воля на 
партията.
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Бележка: Различни наименования могат да се уреж-
дат чрез допълнителни правилници в областите.

(2) Основа на организацията е областта, чиито граници 
се определят от партийното ръководство от гледна точка на 
политическата и икономическата целесъобразност. По сила-
та на същите принципи областните ръководства определят 
районите, а районните ръководства – местните обединения.

(3) В провинции с повече от една област по силата на по-
литическа целесъобразност могат да се формират провинци-
ални съюзи като допълнителни организационни структури, 
ако за тази цел се постигне съгласието на всички области. 
Чрез формирането на Провинциален съюз не се засяга харак-
терът на областта като основа на организацията. Тези съюзи 
в рамките на дадена провинция имат като задължение изпъл-
нението на политическите задачи в провинцията и възложе-
ните им от всички области на тази територия отговорности. 
Областите имат задължението да създадат необходимите 
финансови, организационни и персонални предпоставки на 
Провинциалния съюз, за да изпълнява той своите и прехвър-
лените му от другите структури задачи. В рамките на своите 
задачи Провинциалният съюз има надзорни права.

(4) Ако създаването на Провинциален съюз не е в съот-
ветствие с изискванията на параграф 3, важат общите прави-
ла на партийното ръководство за създаване на провинциални 
съюзи и на провинциални комисии. В този случай Провинци-
алният съюз не е организационна структура.

(4а) В провинции само с една област (провинциална об-
ласт) могат да се формират чрез областни правила обеди-
нения на повече регионални структури. По силата на тези 
правила на регионалните обединения могат да се прехвърлят 
правата по чл.15 за избор на делегати за Конгреса и правата 
по чл.28 за избор на членове на Партийния съвет; освен това 
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те могат да получат правото да внасят предложения на Конг-
реса по силата на чл.18(2) и чл.22(2) от Устава.

(5) На други регионални обединения извън структурата 
на партията могат да се възлагат комунално-политически и 
организационни задачи.

Бележка: Местните обединения могат да организи-
рат своята работа в различни групи, например тема-
тично или териториално.

(6) В обосновани единични случаи могат да се органи-
зират местни обединения и в чужбина, за да се осигури въз-
можност на живеещите там членове на партията да участват 
при формиране на волята на ГСДП и при осъществяване на 
нейните цели. Въпросите на изграждането, обособяването и 
включването на тези организации в определени области се 
решават от ръководството на партията, а включването в опре-
делен район – от областното ръководство, според политичес-
ката и организационната целесъобразност.

Чл.8а. Заедно с европейските партии-сестри ГСДП фор-
мира Партията на европейските социалисти.

Партийното ръководство осигурява участието на партий-
ните членове в процеса на вземане на решения вътре в ПЕС, 
при което предимство се дава на структурата и фракцията в 
Европейския парламент.

Чл.9. Местните обединения, районите, областите, про-
винциалните съюзи по силата на чл.8 параграф 3 и регионал-
ните съюзи (чл.8 параграф 4, 5) уреждат своята дейност чрез 
собствени правила, доколкото правилата на по-горестоящата 
структура не съдържат съответни предписания. Правилата на 
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районната структура могат да предоставят на регионалните 
съюзи правото на предложения до районните конференции. 
Местните обединения, районите, областите и провинциал-
ните съюзи съгласно чл.8 параграф 3 и в рамките на своята 
компетентност могат да вземат решения за прякото участие 
на членовете съгласно чл.39а и за провеждане на първични 
избори съгласно чл.39. Приеманите в тези области решения 
не могат да противоречат на Организационния устав.

Чл.9а. (1) Работата на партията за печелене на доверие в 
предприятията се ръководи от организациите в предприяти-
ята. Тяхната дейност следва принципите, установени от пар-
тийното ръководство.

(2) Във всеки район се формира конференция от предста-
вителки и представители на групите от производството или 
на съответни доверени лица. Правилниците на областите и 
на районите могат да предвидят, при спазване на чл.9 параг-
раф 2 от Устава, имащи право на глас делегати на производ-
ствените групи да вземат участие в районните конференции; 
изборът на делегати за районните конференции се извършва 
съгласно принципи, определяни от партийното ръководст-
во. Конференцията на производствените групи има право на 
предложения, в т.ч. и лични, до районните конференции.

Чл.10. (1) По решение на партийното ръководство за из-
пълнението на специални задачи могат да се формират ра-
ботни групи (общности) в партията. Дейността на работните 
групи се провежда в съответствие с приети за целта от пар-
тийното ръководство принципи. Тези работни групи имат 
правото на предложения и на изказвания пред партийните 
форуми на съответното равнище. Възможно е в тях да участ-
ват и личности, които не са членове на партията.

(2) В рамките на пилотен проект младежи могат да уп-
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ражняват пълни права в работната общност на младите со-
циалисти и социалистки, без да членуват в ГСДП, стига да 
декларират своето членство в организацията на младите со-
циалисти и да не е налице несъвместимост. В ръководните 
органи на партията всички представители и представителки 
на младите социалисти трябва във всички случаи да са чле-
нове на партията.

(3) В рамките на пилотен проект за работната общност на 
младите социалистки и социалисти до 31.12.2000 г. могат да 
се изпробват следните правила:

Ако при избори за федерално ръководство или на деле-
гати за Федералния конгрес броят на избраните кандидатки 
е под 40%, броят на членовете на федералното ръководство, 
респективно на делегацията, се намалява дотогава, докато 
броят на жените-членове на федералното ръководство, рес-
пективно на делегацията, достигне минимум 40%. Мъжът 
или мъжете с най-малко гласове в този случай не се включват 
във федералното ръководство, респективно в делегацията; 
при равни гласове въпросът се решава чрез жребий. Може да 
се предвиди в делегациите за Федералния конгрес възпрепят-
ствани да участват членове на партията да се заместват само 
от представители на същия пол.

Чл.10а. Ръководствата на партийните структури могат да 
създават групи за проекти, в които да работят и лица, които 
не са членове на партията. Групите за проекти имат правото 
да внасят предложения и да се изказват на партийните фору-
ми на съответното равнище.

ПАРТИЙНИ ДЛЪЖНОСТИ

Чл.11. (1) Функционер/функционерка на партията е все-
ки/всяка, който/която е избран(а) от компетентния партиен 
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орган за определена функция. По силата на този Устав и на 
Правилника за изборите при функциите и мандатите, предос-
тавяни от партията, жените и мъжете трябва да бъдат пред-
ставени с минимум 40%. Подробностите се уреждат от Пра-
вилника за изборите.

Бележка: Чрез промяната на чл.11 се предписва  за-
дължителна квота за всички функции и мандати в 
партията. Това правило задължава всички структури 
и специализирани организации на партията да сле-
дят при избиране на колективни органи - като пред-
седателства и делегации, всеки пол да бъде предста-
вен минимум с 40%. Задължението е адресирано към 
избиращия или делегиращия форум.

Съзнателно не са предвидени правила за санкциониране. 
Уредената в чл.8 параграф 1 на Правилника за изборите про-
цедура гарантира квотата при изготвянето на всички партий-
ни листи, стига да има достатъчно кандидатки/кандидати за 
съответния избор.

(2) Функционер/функционерка губи своите функции в 
случаите на:

а) избор на ново лице или отпадане на функцията, както и 
при изтичане на определения мандат;

б) подаване на оставка;
в) лишаване от мандата чрез съответна партийна проце-

дура;
г) отзоваване поради важни причини (чл.9 от Правилника 

за избиране);
д) загуба на членство (чл.4).
(3) Представител/представителка на партията може да 

бъде само онзи/онази, който/която е получил(а) за целта ман-
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дат от партийната организация.
(4) Кандидатите и кандидатките за общински представи-

телни органи се издигат от местните обединения. Ако в една 
община има повече местни обединения, издигането става 
чрез делегати на местните обединения в дадената община.

(5) Кандидатите и кандидатките за районните конферен-
ции се издигат от делегати на местните обединения в съот-
ветния район.

(6) Издигането се извършва съгласувано с районните и об-
ластните ръководства.

(7) Предложения по избирателни райони за Бундестаг и 
за ландтази се правят от съответните местни структури, съг-
ласувано с областното, респективно централното, партийно 
ръководство.

(7а) Доколкото избирателният закон го допуска, правил-
ниците могат да предвидят издигане на кандидатки и кан-
дидати за общински съвети и за парламенти от общи събра-
ния. В рамките на закона трябва да се предвиди също така 
председателствата на съответните компетентни структури да 
изработят основни насоки за провеждането на такива общи 
събрания.

(8) Предложения на провинциите за изборите за Бундестаг 
се правят от областите на страната или от областните обеди-
нения и се съгласуват с централното партийно ръководство. 

(9) 1. Социалдемократическите носители/носителки на 
мандат в Европейския парламент, в парламентите на федера-
цията, на провинциите, на областите и на общините не могат 
да сключват споразумения с извънпарламентарни групи по 
интереси, които са свързани с лично облагодетелстване или с 
определени очаквания за тяхното политическо или парламен-
тарно поведение (платена защита на интереси).

2. Споразумения, от които произтичат лични облаги за но-
сителите/носителките на мандат, трябва да бъдат съпроводе-
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ни с писмена декларация, че от тях не произтичат нито пряко, 
нито косвено очаквания за определено политическо или пар-
ламентарно поведение.

3. Всяко споразумение по предишния текст трябва да бъде 
представено на партията, както и на председателя/председа-
телката на съответните парламенти. Оповестяването на пар-
тията става чрез писмена декларация до съответното област-
но ръководство.

(10) По-подробни текстове за задълженията при осъщест-
вяване на функциите и мандатите се съдържат в приетите от 
партийното ръководство Правила за поведение.

(11) Гласуването на предложенията за изборни длъжности 
е тайно.

Чл.12. (1) За освобождаване на представителите/предста-
вителките на партията важат същите правила, както при из-
дигането.

(2) Подлежащите на освобождаване, както и предлагащи-
те това организационни структури, имат правото да обжалват 
решението пред областното ръководство, а след това – и пред 
партийното ръководство.

(3) Срокът за обжалване е две седмици. Той тече от края 
на деня, на който взетото решение за освобождаване е връче-
но на засегнатото лице.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.13. Всеки член на партията е длъжен да плаща член-
ски внос. Подробностите по този въпрос се уреждат от Пра-
вилника за финансиране, който е неразделна част от Органи-
зационния устав.
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ОТЧЕТИ 

Чл.14. Всяка година, най-късно до края на първото триме-
сечие на новата година, областните ръководства представят 
свой отчет пред партийното ръководство за своята дейност, 
за политическата и икономическата ситуация, за приходите и 
разходите в областта и за използването на предоставените от 
партийното ръководство материали.

КОНГРЕС

Чл.15. (1) Партийният конгрес е висшият орган на парти-
ята. Той се състои от:

1. 400 избрани от областните конференции делегати. Разп-
ределянето на мандатите се извършва според членския състав, 
за който задължително се представят на партийното ръковод-
ство отчети през предходните четири тримесечия. Областни-
те ръководства могат да решат определените за областта де-
легати да бъдат избрани от районните конференции; при това 
трябва да се гарантира в делегацията на всяка област жените 
и мъжете да бъдат представени минимум с 40%.

Бележка: Правилата трябва да осигурят да се спази 
квотата при избора на делегати от областта  и при 
районните конференции. Областите са длъжни да 
проследят изпълнението на това задължение. Съот-
ветните области трябва да изхождат от това, че ми-
нималното участие на жените в предстоящия период 
трябва да се осигури и при изборната процедурата 
чрез районите.

2. От членовете на партийното ръководство (Председател-
ство, Президиум). 
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(2) В Конгреса вземат участие със съвещателен глас:
1. членовете на Контролната комисия;
2. членовете на Партийния съвет;
3. една десета от фракцията в Бундестага;
4. една десета от групата на депутатите от ГСДП в Евро-

парламента;
5. натоварените от Партийното председателство с рефе-

рати за Конгреса и представителите и представителките на 
партийните институции.

Чл.16. (1) Партийният конгрес проверява мандатите на де-
легатите и делегатките, избира ръководство и определя днев-
ния ред. Партийният конгрес може да взема решения, когато 
на него присъстват повече от половината избрани делегати.

(2) За дискусиите на Конгреса се води стенографски про-
токол, който се изпраща на всички делегати. Решенията се 
удостоверяват чрез подписите на двама членове на Президи-
ума на Партийния конгрес.

Чл.17. (1) Конгрес се провежда на всеки две години. Той 
се свиква от Партийното председателство.

(2) Ако Конгресът не е взел решение за мястото на про-
веждане на следващия Конгрес, Партийното председателство 
определя това място след изслушване на Партийния съвет.

Чл.18. (1) Решението за насрочване на Конгреса трябва 
да стане най-късно три месеца преди определената дата, с 
обявяване на предварителния дневен ред, както и с публику-
ване на решенията, взети от избраните на предишния Конг-
рес комисии. Публикуването на дневния ред трябва да стане 
минимум три пъти през определени интервали.

(2) Предложения до Конгреса на организационните струк-
тури и работни общности на федерално равнище трябва да се 
изпратят до Конгреса 8 седмици преди самия Конгрес. Предло-
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женията трябва да се разпратят на делегатите и на съответните 
организационни структури със съответно становище по тях на 
Комисията по предложенията 2 седмици преди Конгреса.

Всяка организация може също да изисква екземпляр от 
предложенията.

(3) Предложения от среди на самия Конгрес (инициативи) 
се разглеждат само ако Партийният конгрес реши това. Под-
робностите по този въпрос се уреждат в Правилника.

Чл.19. Комисията по предложенията се състои от по един 
делегат/ делегатка от всяка област, респективно Провинци-
ален съюз, и от посочени от Партийното председателство 8 
представители. Тя се свиква от Партийното председателство.

Чл.20. Към задачите на Партийния конгрес принадлежат:
1. Приемане на отчета за дейността на Партийното 

председателство, на Контролната комисия и на фракцията в 
Бундестага, както и на отчета по силата на чл.23 от Устава на 
партията;

2. Избор на Партийно председателство, на Контролна 
комисия и на Федерална помирителна комисия;

3. Вземане на решения по докладите от т.1., за партий-
ната организация и по всички въпроси, засягащи партийния 
живот;

4. Вземане на решения по внесените предложения.

Чл.21. (1) Извънреден Партиен конгрес се свиква:
1. по решение на Партийния конгрес;
2. по решение на три четвърти от членовете на Партий-

ното председателство;
3. по единодушно решение на Контролната комисия;
4. по предложение на минимум две пети от областните 

ръководства.
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(2) В случай, че Партийното председателство откаже да 
уважи искането по т.3 и т.4, Партиен конгрес може да се сви-
ка от самите органи, направили предложението. За седалище 
на Конгреса следва да се определи възможно най-достъпно в 
транспортно отношение място.

Чл.22. (1) Свикването на Извънреден конгрес трябва да 
бъде оповестено най-малко четири седмици предварително.

(2) Предложенията за решения трябва да се разпространят 
за всички делегати на Конгреса и за всички организационни 
структури, които внасят такива предложения, най-късно 5 
дни преди самия Конгрес, като се съпроводят от становище 
на Комисията по решенията. 

(3) За всичко останало при извънредните конгреси важат 
чл.чл. 15 и 16 от Устава.

ПАРТИЙНО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Чл.23. (1) Ръководството на партията е задължение на 
Партийното председателство. То се състои от председателя 
(председателката), от пет заместник-председатели, от главния 
секретар/главната секретарка, от касиера/касиерката (ков-
чежника/ковчежничката) и от определен от Конгреса брой 
други членове на ръководството. При избора на членовете на 
ръководството, както и в окончателния му състав мъжете и 
жените трябва да бъдат представени с минимум 40%.

(2) За изпълнение на решенията на Партийното председа-
телство и за текущата политическа и организационна работа 
на партията Партийното председателство избира от своята 
среда изпълнителен орган (Партиен президиум). В Президи-
ума мъжете и жените трябва да бъдат представени с минимум 
40%. Броят на членовете на изпълнителния орган (Партий-
ния президиум) се определя от Конгреса.
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(3) Изборът на Партийното председателство става от Пар-
тийния конгрес чрез изборни бюлетини и при разделно гла-
суване. Едни след други се избират:

председателят/председателката,

заместник-председателите по отделна процедура,

главният федерален секретар/главната федерална
секретарка,

касиерът/касиерката (ковчежникът/ковчежничката),
останалите членове на Партийното председателство.

(4) Изборите за Партийно председателство са тайни.
(5) В съответствие с чл.8 параграф 2 от Правилника за из-

борите за избран се смята всеки, който е получил повече от 
половината от гласовете на делегатите с право на глас.

(6) Ако кандидатите и кандидатките не са получили това 
мнозинство, провежда се втори тур. При него са избрани 
онези, които са събрали най-много гласове. При равенство 
на гласовете, ако това се изисква, се провежда балотаж. При 
ново равенство се тегли жребий.

(7) Действащото Председателство изпраща на делегати-
те две седмици преди Конгреса предложението за избор на 
Председателство.

(8) Партийният конгрес може да прави допълнителни 
предложения най-късно един ден преди избора. Предложе-
нията трябва да имат подкрепата на минимум 40 делегати.

(9) Допълненото предложение за избор трябва да е подре-
дено по азбучен ред на кандидатите и да се раздаде на деле-
гатите сутринта в деня на избора.

(10) Председателят/председателката на Партийния съвет, 
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както и председателят/председателката на Контролната коми-
сия участват в заседанията на Партийното председателство 
със съвещателен глас.

Чл.24. (1) Партийното ръководство управлява делата на 
партията и контролира спазването на принципите от партий-
ните органи.

(2) В компететността на Партийното председателство вли-
за изпълнението на задължението за публични отчети съглас-
но чл.23 от Устава. Подробностите се уреждат от Правилника 
за финансиране.

(3) Партийното председателство, в съгласие с областите, 
извършва в рамките на цялата партия финансово изравнява-
не, за да стимулира партийната работа в областите със слаби 
финанси.

Чл.25. (1) Съответното Партийно председателство е соб-
ственик на всички налични финансови средства и на друго 
имущество. Особено основателно е от свое име и върху собст-
вено правно основание да се предявяват съответни искове към 
всички длъжници на Социалдемократическата партия. Пар-
тийното председателство представлява партията пред съдеб-
ните и други институции. Седалище на подсъдността е Бон.

(2) Председателството е компетентно от свое име да пре-
дявява претенции за неотчуждаемите (по принцип) права на 
партията като юридическо лице. 

(3) Партийното председателство или Контролната коми-
сия не могат чрез каквито и да било правни спорове да анга-
жират отделните партийни членове.

(4) Партийният член не може по никакъв начин да използ-
ва партийното си членство за правни искове срещу партията, 
Партийното председателство или Контролната комисия.
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Чл.26. (1) Партийното председателство може по всяко вре-
ме да контролира организационните структури и техните дейс-
твия, както и работните общности, да иска обяснения и финан-
сови отчети. То има правото да участва със съвещателен глас на 
всички форуми на партийните органи и работните звена.

(2) Партийното председателство трябва да изисква от вся-
ко ръководство на партийна структура (в провинция, област, 
район или в населено място)  да изпълнява задължението 
си за публични отчети. За други организационни форми на 
партията, които предполагат самостоятелен финансов отчет, 
важи изречение първо.

Чл.27. Партийният член няма правото, без изрично реше-
ние на Конгреса, да се запознава с протоколите или докумен-
тите на Партийното председателство, на Контролната коми-
сия или на партията, както и да прави преписи или записки от 
тях, или да иска информация за личното имуществено състо-
яние. Тази забрана не засяга правото на делегатите на достъп 
до документацията по време на заседания.

ПАРТИЕН СЪВЕТ

Чл.28. (1) Партийният съвет съветва Председателството 
и по своя инициатива стимулира процеса на формиране на 
волята в партията.

(2) Партийният съвет трябва да се изслушва преди взема-
не на решения от Партийното председателство за:

-  принципни външно- и вътрешнополитически въпроси,
-  принципни организационни въпроси,
-  създаването на централни партийни институции, които 

трайно и съществено натоварват партията,
-  подготовката на избори за Бундестаг и за Европейски 

парламент.
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(3) По насочените чрез Партийния конгрес предложения 
до Партийния съвет окончателните решения взема самият 
Партиен съвет.

(4) По отправените чрез Конгреса предложения до Пар-
тийното председателство и Партийния съвет решение взема 
Партийното председателство, след като преди това Партий-
ният съвет е изготвил свое препоръчително становище.

(5) Партийният съвет взема решенията си в рамките на 
своите задачи, доколкото това не е ограничено чрез закон или 
чрез решения на други органи. Неговите права, произтичащи 
от чл.6 параграф 2 и чл.17 параграф 2 на Организационния 
устав, както и от чл.1 параграф 4 на Правилника за финанси-
ране, остават ненакърними.

(6) По предложение на Партийното председателство Пар-
тийният съвет избира делегатите за Партията на европейски-
те социалисти.

(7) Партийният съвет изготвя препоръки по изработване 
на политиката в Европа, във федерацията, в провинциите и в 
общините.

Чл.29. 1 Партийният съвет се състои от:
1.Членове:
90 избрани с тайно гласуване представители и предста-

вителки от областните партийни конференции (или провин-
циални съюзи). При това всяка област (или Провинциален 
съюз) получава предварително един основен мандат. Оста-
налите мандати се определят по същата формула, по която 
става изборът на делегатите за федералните конгреси.

2. Членове със съвещателен глас са:
а) членовете на Контролната комисия,
б) председателите на провинциалните съюзи в провин-

циите с повече от една област,
в) председателите на фракциите на провинциалните 
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ландтази,
г) председателят/председателката на фракцията в Бун-

дестага,
д) председателят/председателката на групата депутати 

на ГСДП в Европейския парламент,
е) социалдемократическите членове на Европейската 

комисия,
ж) социалдемократите - министър-председатели/ми-

нистър-председателки на провинциите, респективно техните 
заместници,

з) социалдемократите – членове на федералното прави-
телство,

и) председателят/председателката на Съвета на старей-
шините,

й) председателят/председателката на Съвета на синди-
катите,

к) председателите/председателките на работните общ-
ности на федерално равнище,

л) председателят/председателката на Общия производ-
ствен съвет на ГСДП,

м) главните секретари/секретарки на провинциите и на 
областите.

Партийното председателство участва в заседанията на 
Партийния съвет.

(2) За ръководство на заседанието Партийният съвет из-
бира председателка/председател, респективно техни замест-
ници.

Чл.30. (1) Партийният съвет се свиква от председателя/ 
председателката на Партийния съвет, съгласувано с Партий-
ното председателство, при което се оповестява дневният ред. 
Като правило Съветът заседава веднъж на всяко тримесечие.

(2) По предложение на една трета от своите членове, кое-
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то трябва да се мотивира, задължително се свиква извънред-
но заседание.

(3) Като правило поканите за заседанието на Партийния 
съвет трябва да се изпращат на неговите членове най-късно 
пет дни преди заседанието.

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.31.(1) За контрол върху Партийното председателство, 
както и за разглеждане  на жалби срещу него Партийният 
конгрес избира Контролна комисия от девет членове.

(2) В Контролната комисия не могат да се избират членове 
на Партийното председателство или на Партийния съвет, как-
то и щатни сътрудници/сътруднички на партията.

(3) Изборът се провежда чрез тайно гласуване и с обикно-
вено мнозинство. При равен брой гласове се тегли жребий. За 
ръководство на дейността си Контролната комисия избира от 
своята среда председател/ председателка.

(4) Контролът трябва да се осъществява минимум веднъж 
на тримесечие.

(5) Всички жалби до Контролната комисия трябва да се 
адресират до председателя/председателката, който/която по 
подходящ начин е оповестил(а) съответния адрес.

(6) По предложение на Контролната комисия или на Пар-
тийното председателство се провеждат съвместни заседания.

(7) Членовете на Контролната комисия изпълняват зада-
чите на ревизори/ревизорки съгласно чл.9 параграф 5 на За-
кона за партиите.

ПУБЛИКАЦИИ

Чл.32. Публикациите на Партийното председателство се 
осъществяват чрез партийното социалдемократическо списа-
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ние “Напред” или чрез Информационната служба на Партий-
ното председателство, като изданията се получават от пред-
седателите на всички структури.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОУЧВАНИЯ И
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Чл.33. (1) При спорове и противоречия организационните 
структури 

(чл.8) могат да формират анкетни комисии, когато дока-
зателствата са в интерес на партията или когато трябва да се 
изяснят фактически обстоятелства, които биха могли да дове-
дат до партийна процедура. Анкетните комисии установяват 
само фактически обстоятелства. Те са длъжни да докладват 
пред организационната структура, която им е възложила за-
дачата.

(2) Процедурата се урежда от специален Арбитражен пра-
вилник, който се приема от Партийния конгрес.

ПОМИРИТЕЛНИ КОМИСИИ

Чл.34. (1) При районите, областите и Партийното председа-
телство се формират помирителни комисии. При необходимост 
могат да се създават и повече комисии, чиято компетентност се 
определя предварително за срока на действието им. 

(2) Помирителните комисии са компетентни да вземат ре-
шения по:

1. процедурата за партийния ред;
2. спорове за приложение на Организационния устав и за 

решенията, както и за принципите (чл.10) и насоките в дей-
ността на работните общности;

3. процедури по оспорване на избори или обявяване на 
недействителност на изборите.
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(3) Всяка Помирителна комисия се състои от председател/
председателка, двама заместник-председатели/заместник-
председателки и още 4 членове.

(4) Помирителните комисии могат да привличат един или 
двама съветници/съветнички при председателя (чл.4 от Пра-
вилника за арбитраж).

(5) Членовете на помирителните комисии се избират от пар-
тийните форуми за срок от две години при тайно гласуване.

(6) Членовете на помирителните комисии нямат правото 
да бъдат членове на каквото и да било партийно ръководство, 
нито да бъдат в служебни отношения с партията или да полу-
чават редовни доходи от нея.

(7) Процедурата на работа на помирителните комисии се 
урежда със специален правилник, който се приема от Пар-
тийния конгрес като неделима част от този Устав.

ПАРТИЙНА ДИСЦИПЛИНА

Чл.34. (1) Срещу партиен член, който чрез упорито проти-
водействие на решенията на Партийния конгрес или на пар-
тийната организация вреди на Партийния интерес, извършва 
неморално действие или съществено нарушение на принци-
пите на партията, се стартира дисциплинарна процедура.

(2) В хода на дисциплинарната процедура може да се 
стигне до:

1. порицание,
2. временно отнемане на правото за заемане на отделни или 

на всички функции за срок до три години (чл.11 параграф 1),
3. временно спиране на правото да се заемат отделни или 

всички длъжности (чл.11 параграф 1) за срок до три години,
4. изключване от партията.
(3) До изключване може да се стигне само тогава, когато 

партийният член умишлено е нарушил Устава и правилниците 
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или  е действал срещу принципите или реда в партията, вслед-
ствие на което са настъпили тежки последици за партията.

(4) Искане за провеждане на дисциплинарна процедура 
може да направи всяка организационна структура (чл.8) към 
Помирителната комисия на района, към който принадлежи 
съответният партиен член. С това не се засяга раздел ІV на 
Правилника за помиряване.

ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ

Чл.36. Ако Партийният конгрес е взел решение за разпус-
кане на  партията или за нейното сливане с една или повече 
други партии, в партията се провежда пряко гласуване. Реше-
нието на Конгреса се потвърждава или отменя от резултатите 
на прякото гласуване; то не бива да се привежда в изпълне-
ние преди провеждане на прякото гласуване.

Чл.37. (1) Партийното председателство определя деня и 
времето на гласуването. Самото пряко гласуване трябва да се 
проведе в срок от три месеца.

(2) Датата и предметът на прякото гласуване трябва да се 
обявят най-късно две седмици преди деня за гласуване в со-
циалдемократическото издание “Напред”.

Чл.38. Първичното гласуване се провежда по местни ор-
ганизации - пряко и при таен вот. Всеки партиен член, който 
не е закъснял с плащането на членския си внос с повече от 
три месеца, има право на глас. Използват се еднакви бюлети-
ни, които представят предмета на гласуване по такъв начин, 
че е възможно да се отговори с “Да” или “Не”.

Чл.39. (1) Партийното председателство носи отговорност 
за своевременните публикации според чл.37 т.2, както и за 
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подготвянето на изборните бюлетини и тяхното доставяне на 
областите. Областите разпределят след това бюлетините на 
районните партийни ръководства.

(2) Председателствата на местните организации са отго-
ворни за провеждане на прякото гласуване. Особено важно 
е те да известят в подходяща форма членовете на партията 
за времето на гласуването, за изборното място и за предме-
та на гласуването, както и да предприемат мерки за тайната 
на вота. Тяхна задача е да се произнасят по валидността на 
подадените гласове, да водят протоколи за изборния процес 
и да предадат на областите резултатите заедно с изборните 
бюлетини и протоколите за гласуване.

(3) Областите информират Партийното председателство за 
обобщения резултат от гласуването. Изборните бюлетини и 
протоколи се съхраняват в областите за срок от една година.

(4) Партийното председателство сумира резултатите от гла-
суването на всички области и публикува общия резултат в со-
циалдемократическото издание за членския състав “Напред”.

РЕШЕНИЯ НА ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ

Чл.39а. (1) Чрез решение на членския състав може да се 
измени, отмени или замени решение на даден партиен орган.

(2) Предмет на такова решение могат да бъдат само такива 
въпроси, които по силата на закона за партиите или на други 
закони не са предоставени в изключителна компетентност на 
определен орган. Извън тези ограничения предмет на реше-
ние не могат да бъдат:

а) въпроси на членския внос, дори когато те чрез Финан-
совия правилник на партията, респективно чрез съответните 
допълнителни правила и принципи по тази материя, не са из-
рично и изключително възложени на определен орган;

б) решенията върху стопанските дейности на партията и 
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на нейните структури;
в) решенията за промени в Организационния устав, в пра-

вилниците за изборите, за  арбитрирането и финансирането, 
както и в съответните правилници и процедурни правила на 
партийните структури.

(3) До решение на членския състав се стига по желание на 
членовете на партията. Това желание трябва да бъде оформе-
но като конкретно предложение и съпроводено със съответ-
ните аргументи. Вземането на решение се провежда, когато е 
подкрепено от 10 процента от членовете на партията.

(4) Освен това до решение на членския състав може да се 
стигне, когато:

а)  Партийният конгрес с обикновено мнозинство или
б) Партийното председателство с мнозинство от три чет-

върти вземе решение, или
в) когато минимум две пети от ръководствата на области-

те поискат това.
Тези решения или предложения трябва да съдържат са-

мото предложение за провеждане на решение и съответната 
мотивировка.

(5) В случаите на желание на членския състав и в случая 
по параграф 4 б-в Партийното председателство може да нап-
рави собствено предложение за гласуване.

(6) С решението на членския състав се задължава съответ-
ният партиен орган, към когото това решение е адресирано. 
Решението е действително, когато мнозинството от онези, ко-
ито са дали гласа си, но не по-малко от 1/3 от имащите право 
на глас партийни членове, са взели участие в гласуването. В 
срок от две години след вземане на решението от членския 
състав Партийният конгрес може да вземе друго решение по 
същия въпрос само с мнозинство от 2/3. След изтичане на 
този срок е достатъчно обикновено мнозинство.

(7) В рамките на закона за допустимостта на едно реше-
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ние на членския състав, както и въз основа на чл.чл. 37 - 39 
от Устава Партийното председателство определя процедура-
та на провеждане на съответното гласуване.

ПЪРВИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКА 
ЗА КАНЦЛЕР

Чл.39б. (1) Определянето на кандидата/кандидатката за 
канцлер в Германската социалдемократическа партия задъл-
жително става чрез първични избори.

(2) Първични избори на кандидат/кандидатка за канц-
лер се провеждат:

а) по решение на Партийния конгрес,
б) по решение на Партийното председателство с реше-

ние, прието с мнозинство от 3/4,
в) по предложение на минимум 2/5 от ръководствата на 
областните организации,
г) по искане на минимум 10% от членския състав.
(3) Избран е този, който получи повече от половината от 

подадените действителни гласове. Ако нито един от кандида-
тите/кандидатките не постигне това мнозинство, между двама-
та, получили най-много гласове, се провежда балотаж. Тогава 
за избран се смята онзи, който е събрал най-много гласове.

(4) Първичните избори се провеждат според правилата, 
приети от Партийното ръководство въз основа на чл.чл. 37 
- 39 от Устава.

ПРОМЕНИ В УСТАВА

Чл.40. (1) Партийният устав може да се изменя само от 
Партийния конгрес и с мнозинство от две трети.

(2) Предложения за промени на Устава могат  да се обсъж-
дат само тогава, когато са публикувани в посочените от чл.18 
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срокове. Изключения от това правило могат да се решават от 
Партийния конгрес с мнозинство от три четвърти.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. (1) Този Организационен устав е влязал в сила на 
18 декември 1971 година.

(2) Членове 11(9), 13(3) и 18(2) са допълнени, респек-
тивно изменени, от Партийния конгрес в Хановер на 12 ап-
рил 1973 година.

(3) Членове 6(1), 13(1), 13(2), 18(2) и 27(7) са променени 
или допълнени по решение на Партийния конгрес в Манхайм 
на 15 ноември 1975 година.

(4) Членове 13(1) и 13(2) са изменени чрез решение на 
Партийния конгрес в Кьолн на 10 декември 1978 година.

(5) Членове 4(3), 18(2) и 22(2) са променени, респектив-
но допълнени, с решение на Партийния конгрес в Берлин на 
7 декември 1979 година.

(6) Членове 11(9) 1, 15(2) 4 и 28(1) 5 са допълнени с ре-
шение на Партийния конгрес на 23 април 1982 година.

(7) Член 18(2) е променен чрез решение на Извънред-
ния партиен конгрес на 19 ноември 1983 година.

(8) Членове 8(6), 13, 14, 20 т.1, 24(2), 24(3), 26(2), 28(1), 
30(2), 30(3) и 31(7) са въведени, респективно изменени, чрез 
решение на Партийния конгрес в Нюрнберг на 28 август 1986 
година.

(9) 1. Членове 9а, 11, 15(1), 23(1), 23(2), 23(3) и 23(5) 
са въведени, респективно изменени, с решение на Партийния 
конгрес на 30 август 1988 г. въз основа на друго решение на 
Партийния конгрес и Организационният устав получи нова 
езикова редакция, за да се отчете равнопоставеността на же-
ните и мъжете в ГСДП.

2. Член 11, параграф 1, изр.2 – доколкото в него се засягат 
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функции на партията – и квотата за минимум 40% представи-
телство и за двата пола, която произтича от чл.23 параграфи 1 
и 2, са в действие от 1994 г.; дотогава те имаха валидност съ-
образно изискването, мъжете и жените да бъдат представени 
с минимум една трета. Що се отнася до мандатите, посочени-
те изисквания действат от 1998 г.; дотогава се прилагаше от 
1990 г. изискването за минимум една четвърт представителс-
тво и за двата пола, а от 1994 г. – за минимум една трета. Га-
рантирането на определен минимум при представителството 
на мъжете и жените за упражняване на функции и заемане 
на мандати в партията ще бъде в сила до 31 декември 2013 
година.

(10) Преамбюлът, чл.чл. 1(2), 8(1), 8(5), 10, 11(10), 11(11), 
19, 23(10), 28(1), 29(1), 32, 39(4), както и преходните разпоред-
би (чл.41а до 41ж) са въведени, респективно изменени, чрез 
решение на Извънредния конгрес в Берлин на 26 септември 
1990 г. и влизат в сила на 27 септември 1990 година.

(11) Член 8(4а), 4г и 4д са допълнени, респективно изме-
нени, чрез решение на Партийния конгрес в Бремен на 29 май 
1991 година.

(12) Членове 3(1)1 9, 10, 10а, 11(7а),18(2), 23(1), 39а, 39б 
и преходните разпоредби на чл.41а и 41б са допълнени, рес-
пективно изменени, чрез решение на Партийния конгрес от 
Висбаден на 17-19 ноември 1993 г; чл.41 в-ж на преходните 
разпоредби са зачеркнати.

(13) Член 23 (1) беше променен чрез решение на Партий-
ния конгрес в Манхайм на 14 ноември 1995 година. Преход-
ната разпоредба на чл.41б беше зачеркната.

(14) Членове 2, 8а, 10, 23(7) и 28 – 30 бяха въведени, рес-
пективно изменени, от Партийния конгрес в Хановър на 2 де-
кември 1997 година.
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ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41а. За времето до Редовния конгрес през 2000 година 
на федерално равнище важи следната разпоредба:

1. Член 15 параграф 1 придобива следната редакция:
“ 1. От 480 избирани на областните конференции делега-

ти. От тези 480 делегати 160 се избират пропорционално на 
подадените в съответните области втори гласове за Германс-
ката социалдемократическа партия на последните избори за 
Германски бундестаг, а 320 – пропорционално на членския 
състав, съобразно представените през предишните четири 
тримесечия задължителни доклади на Партийното представи-
телство. Областните правилници могат да се определят…”

2. Член 28 параграф 1 получава следната редакция:
“Членове: 110 избрани от партийните конференции на 

областите/ провинциалните съюзи с тайно гласуване пред-
ставители и представителки. При това всяка област/всеки 
Провинциален съюз получава предварително един основен 
мандат. Останалите мандати се разпределят по области/ про-
винциални съюзи според формулата за изчисляване броя на 
делегатите за федералните партийни конгреси”.
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ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ
Чл.1. (1) Този Правилник се основава на разпоредбите на 

Закона за партиите и се отнася за всички форуми (партийни 
конгреси и други събрания) на Германската социалдемокра-
тическа партия, за нейните структури, както и за нейните ра-
ботни органи.

(2) Форумите могат да вземат решения само за допълни-
телни разпоредби към този Правилник за изборите.

ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБОРА
Чл.2. Избори могат да се провеждат само тогава, когато 

са обявени в актуалния дневен ред. Този дневен ред се изпра-
ща на членовете, респективно на делегатите, най-малко една 
седмица предварително.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ
Чл.3. (1) Изборите са тайни, освен ако не е взето специал-

но решение за явно гласуване.
(2) Използваните за конкретния избор бюлетини трябва 

да бъдат еднакви. Допуска се техника за преброяване на гла-
совете.

(3) Недействителни са бюлетините, които не дават възмож-
ност недвусмислено да се разчете волята на гласувалите.

(4) Гласовете на въздържалите се също се смятат за дейс-
твителни.

(5) Предложенията за избор трябва да отговарят на определе-
ни чрез съответни решения изисквания. Компетентните партий-
ни ръководства имат правото да правят предложения. Предложе-
нията за лица трябва да включват минимум 40% от двата пола.

(6) Кандидатите и кандидатките за публичен пост са длъж-
ни да докладват пред отговарящия за изборите партиен орган 
характера на своите доходи.



112 113112 113

ИЗБОРИ ЗА БУНДЕСТАГ, ЛАНДТАЗИ И ОБЩИНС-
КИ ИЗБОРИ

Чл.4. (1) За издигане на кандидати и кандидатки за Бун-
дестага, ландтазите и за общински избори важат разпоред-
бите на избирателните закони и на Организационния устав. 
За да се постигне представителство на мъжете и жените от 
минимум 40% за парламентите и местните представителни 
органи, на всички равнища на организационната структура 
трябва да се приемат съответните гарантиращи правила. 

(2) При изборите за Германски бундестаг съответното 
представителство на жени и мъже се осигурява чрез подреж-
дането на листите по провинции. Подреждането на провин-
циалните листи става чрез редуване (една жена, един мъж), 
като се започва с водача или водачката на листата, а всяко 
пето място се попълва с една жена или един мъж.

(3) Подреждането на общата листа на всички федерални 
провинции (федерална листа) за Европейските избори или 
подреждането на провинциалните листи за Европейските 
листи също става чрез редуване (една жена, един мъж), като 
се започва с водача или водачката на листата, а всяко пето 
място се заема или от жена, или от мъж.

Пояснение: Параграф 1 задължава партийните струк-
тури на всички организационни равнища в съответ-
ствие с правилника да предприемат предварителни 
мерки за осигуряване на квотата от 40%. При под-
реждането на провинциалните листи при избори за 
Германски бундестаг важи параграф 2. При подреж-
дането на федералната листа или на провинциалните 
листи за Европейските избори важи параграф 3.

Параграф 1 не съдържа детайлни разпоредби какви 
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предварителни мерки трябва да се вземат при избори-
те за ландтази и при общинските избори. За да се от-
чете многообразието от правила в различните провин-
ции при провеждане на общински избори, съзнателно 
беше изоставено изричното предписване на квоти.

ЛИСТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Чл.5. Когато чрез един изборен тур трябва да се заемат 
повече партийни длъжности (функции), т.е. става дума за из-
борна листа, кандидатите и кандидатките се подреждат по 
азбучен ред в нея.

РАЗДЕЛНА ПРОЦЕДУРА НА ГЛАСУВАНЕ

Чл.6. (1) В съответствие с определения по уставен път 
състав председателства или други партийни органи се изби-
рат винаги последователно и разделно, а именно:

а) председател или председателка,
б) заместник-председатели,
в) други членове.
(2) Процедурните правила могат да предписват или да до-

пускат отделен избор за всеки заместник-председател. Това 
се отнася и за избора на останалите членове, на които се въз-
лагат специфични задачи. Ако броят на останалите членове 
не е определен чрез правилата, това става с решение на съб-
ранието непосредствено преди избора.

ИЗБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПАРТИЙНА ДЛЪЖНОСТ 
(ЕДИНИЧЕН ИЗБОР)

Чл.7. (1) Когато са издигнати един кандидат или една кан-
дидатка, както и повече кандидати и кандидатки за един пар-



114 115114 115

тиен пост (една функция), за избран се смята онзи, който е 
получил мнозинството от действителните гласове.

(2) Ако нито един кандидат или кандидатка не получи 
мнозинството от действителните гласове, провежда се втори 
тур, при който изборът става с обикновено мнозинство.

(3) При равен брой гласове се провежда балотаж. Ако от-
ново се стигне до равенство на гласовете, решението се взема 
чрез жребий.

ИЗБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ПОВЕЧЕ ПАРТИЙНИ 
ДЛЪЖНОСТИ (ИЗБОРНА ЛИСТА)

Чл.8. (1) При избор, в който едновременно трябва да се 
изберат повече лица (изборна листа), в една изборна бюлети-
на могат да се включат само толкова кандидати и кандидатки, 
колкото трябва да се изберат като цяло. Изборната бюлетина 
е действителна, ако са избрани минимум половината от лица-
та, включени в листата на предложенията.

(1а) При избор на листа са избрани кандидатите и кан-
дидатките с най-голям брой гласове, щом като е изпълнено 
изискването за квота. Ако квотата не е постигната при пър-
вия тур, се определят за избрани представителите от “свръх-
представения” пол само до възможната най-висока квота 
от 60%, а кандидатките или кандидатите от “недостатъчно 
представения” пол се смятат за избрани само ако са получили 
най-малко същия брой гласове като първия неизбран от дру-
гата група. При втория тур се избират само кандидатите на 
недостатъчно представения пол. Областните и районните ръ-
ководства могат да приемат и други правила за избора, чрез 
които да гарантират минималното изискване за жени и мъже 
при разпределяне на функциите в партията.

(1б) Ако приетите правила и уставни положения предпис-
ват при първия тур да се смятат за избрани само кандидатите 



116 117116 117

и кандидатките, които са получили повече от половината от 
действителните гласове, а след първия тур не се стигне до 
заемане на всички партийни длъжности, тъй като няма дос-
татъчен брой кандидати и кандидатки с повече от половината 
действителни гласове, тогава се провежда втори тур на гла-
суване. След него се смятат за избрани кандидатите и канди-
датките с най-висок брой гласове. И в този случай, ако повече 
от 60% от избираемите места са заети от кандидати от единия 
пол, лицата над този процент не се смятат за избрани. Следва 
провеждане на трети тур, на който се прави избор само от 
кандидатите от другия пол.

Пояснение: Общият принцип, че изборите предпола-
гат съответен брой кандидатури, важи и в тези случаи, 
като при недостатъчен брой кандидатури от единия 
пол влизат в действие кандидатури от другия пол.

(2) За избрани се смятат кандидатите/кандидатките с най-мно-
го гласове, при условие, че с решение не е предвидено друго.

(3) При равенство на гласовете важи чл.7 параграф 3.
(4) За придвижване на заместващ делегат важи следното 

правило: 
ако някой делегат отпадне, той се замества от мъж, а ако 

отпадне делегатка, тя се замества от делегатка със съответно 
най-голям брой гласове.

ОТЗОВАВАНЕ ПОРАДИ СЕРИОЗНИ
ОСНОВАНИЯ

Чл.9. За отзоваване на функционери и функционерки по 
сериозни основания важат правилата за техния избор. Пред-
ложението за освобождаване трябва да се обоснове.

Освобождаването от длъжност на функционери и  функ-
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ционерки трябва да се включи в дневния ред на събранието, 
на което предложението ще бъде гласувано. Този дневен ред 
трябва да се изпрати на членовете, респективно на делегати-
те, в определения срок.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

Чл.10. (1) За допълнителните избори важат същите пра-
вила, както при редовните. Мандатът на допълнително избра-
ния функционер или допълнително избраната функционерка 
приключва по същото време, когато би приключил мандатът 
на освободения от длъжност.

(2) Допълнителният избор за длъжностите на функционер 
или функционерка, които са били освободени поради сериоз-
ни основания, не бива да се провежда на същото събрание, 
на което е станало освобождаването. Този избор трябва да се 
включи в дневния ред на следващото събрание.

ОСПОРВАНЕ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
НА ИЗБОРИТЕ

Чл.11. (1) При оспорване на избор или за установяване на 
недействителността на определен избор решението се взема 
съгласно чл.21 параграф 1 на Правилника за арбитража от ком-
петентната Помирителна комисия. Ако изборът се е провел на 
областна или районна партийна конференция, компетентна да 
вземе решение е Федералната помирителна комисия.

(2) Решението на компетентната Помирителна комисия е 
окончателно.

(3) Компетентната Помирителна комисия може да бъде 
сезирана едва тогава, когато въпросът за оспорването или 
за обявяването на недействителността на даден избор пре-
ди това е бил решен от ръководството на по-висшестоящата 
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организационна структура, а при работните органи – от съот-
ветното партийно ръководство.

(4) При отхвърляне на декларацията за оспорване, както и 
при насрочване на нов избор, жалбоподателите и засегнатите 
избрани лица могат в рамките на една седмица да оспорят 
решението на съответното партийно ръководство пред ком-
петентната Помирителна комисия.

(5) Ако при  установяване на недействителността на опре-
делен избор партийното ръководство не насрочи нов избор, 
всеки член на партията може в срок от една седмица да сези-
ра компетентната Помирителна комисия.

(6) Ако партийното ръководство насрочи нов избор, то е 
длъжно да свика партийното събрание, на което трябва да се 
проведе този избор.

(7) В случаите на оспорване или на установяване на не-
действителност на избор въпросът може да бъде отнесен до 
Държавния съд едва след произнасянето на компетентната 
Помирителна комисия.

ОСПОРВАНЕ НА ИЗБОРА

Чл.12. (1) Право на оспорване имат:
а) съответното Председателство,
б) председателствата на по-висшестоящите организаци-

онни структури,
в) една десета от имащите право на глас участници в да-

дения партиен форум, чийто избор се оспорва.

При работни органи право на оспорване има и съответно-
то партийно ръководство.

(2) Оспорване на избор е допустимо в срок до две сед-
мици след деня, на който се е състоял изборът. Съответното 
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партийно ръководство (по силата на чл.11 параграф 3) може в 
рамките на същия срок да насрочи нов избор и без конкретно 
предложение. Ако изборът се оспорва от други висшестоящи 
ръководства, срокът е четири седмици.

(3) Един избор може да бъде оспорен само в случай, че 
посочените нарушения са оказали влияние върху крайния ре-
зултат при избора.

(4) Декларацията за оспорване трябва да се изготви в три 
екземпляра и съгласно чл.11 параграф 3 в рамките на опре-
делените в параграф 2 срокове да се изпрати до съответното 
партийно ръководство. В нея трябва подробно да се опишат 
мотивите за оспорване и да се посочат доказателства, особе-
но – свидетели или свидетелки. Ако решението на партий-
ното ръководство се оспори пред Помирителната комисия, в 
действие влиза разпоредбата на чл.1.

(5) Декларациите за оспорване нямат отлагателно дейст-
вие. Компетентното партийно ръководство по силата на чл.11 
параграф 3 и Помирителната комисия могат да дават еднок-
ратни указания.

(6) Сезираното партийно ръководство е длъжно да вземе 
решение по жалбата за оспорване в рамките на две седмици, 
а Помирителната комисия – две седмици след сезирането.

(7) Ако Помирителната комисия обяви определен избор за 
недействителен, в действие влиза чл.11 параграф 6.

ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
НА ИЗБОРА

Чл.13. (1) В съответствие с чл.11 параграф 3 компетент-
ното партийно ръководство трябва да насрочи нови избори, 
когато:

а) е избран нечленуващ в партията човек (това не засяга до-
пуснатите с Правилника изключения при общински избори);
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б) някой е избран за определена функция, макар че По-
мирителната комисия е решила окончателно, че той или тя 
нямат право да заемат тази функция;

в) когато избраният или избраната принадлежи към друга 
политическа партия или обединение според чл.6 параграф 2 
на Организационния устав или се кандидатира за тях;

г) не е проведен таен избор, въпреки че такъв е задължи-
телен по Правилника;  

д) изборът е проведен при заплаха от насилие.

(2) Установяването на недействителността на изборите 
може да се поиска от всеки партиен член.

(3) Молбата за установяване на недействителността на 
определен избор може да се отправи само устно до компе-
тентното според чл.11 параграф 3 ръководство. В останалите 
случаи важи чл.12 параграф 4 - изр.2 и 5, респективно 6.

(4) Ако Помирителната комисия установи недействител-
ността на избора или изборът бъде обявен окончателно за не-
действителен, прилага се чл.11 параграф 6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. (1) Този Правилник за изборите е съставна част 
от Организационния устав на Германската социалдемократи-
ческа партия. Той е в сила от 1 януари 1972 година.

(2) Конкретните правила не могат да противоречат на този 
Правилник. Решения, които му противоречат, не се прилагат 
след 1 януари 1972 година.

(3) Член 3 (6) е допълнен с решение на Партийния конг-
рес в Хановер от 12 април 1973 година.

(4) Член 2 е променен с решение на Партийния конгрес в 
Манхайм от 15 ноември 1975 година.

(5) Член 3 (5), 4 (1), 4 (2), 4 (3) и 8а (1) са променени, рес-
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пективно допълнени, чрез решение на Партийния конгрес в 
Мюнстер на 30 август 1988 г.; въз основа на друго решение 
на същия конгрес беше направена нова езикова редакция на 
Правилника за изборите, за да се осигури равнопоставеност-
та на жените и мъжете в ГСДП.

2. Член 3 параграф 5, изр.3 и чл.8 параграф 1а са в сила 
от 1994 г.; дотогава те действат с разбирането, че жените и 
мъжете ще бъдат представени с минимум една трета от из-
борните органи.

1.Член 4 пар.1, изр.2, чл.4 пар.2 и чл.4 пар.3 са в сила от 
1998 г.; дотогава те действат с разбирането, че след 1990 г. 
минимум една четвърт, а след 1994 г. минимум една трета 
от мандатите ще бъдат гарантирани съответно за мъжете и 
жените. Листите трябва да се подредят по такъв начин, че 
след 1990 г. всяко четвърто място, а след 1994 г. най-малко 
всяко трето място трябва да бъде заето от мъже, респективно 
жени.

(6) Параграфите на чл.8 (1а), 8(1б) и 8 (4) са допълнени, 
респективно променени, чрез решение на Извънредния пар-
тиен конгрес в Берлин на 26 септември 1990 г. и влязоха в 
сила на 27 септември 1990 година.

(7) Член 4 (1) е допълнен чрез решение на Партийния кон-
грес във Висбаден на 19 ноември 1993 година.
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ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I . ОБЩИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

Чл.1. Наименованието на партията е Испанска работни-
ческа социалистическа партия (ИРСП); нейни символи са на-
ковалнята, мастилницата, перото и книгата, юмрукът и роза-
та – червен куб със съкращението “ИРСП”, изписано с бяло, 
и червен куб с юмрук и роза, изрисувани с бяло.  

Чл.2. Испанската работническа социалистическа партия 
е политическа организация на работническата класа и на 
мъжете и жените, които се борят срещу всяка експлоатация, 
стремят се да трансформират обществото, за да го превърнат 
в общество на свободата, равенството, солидарността и мира, 
борещо се за прогреса на народите. Нейните цели и програми 
са определени в Декларацията на принципите и в резолюции-
те на партийните конгреси.

Чл.3.  Партията се вдъхновява от следните принципи : 

1. Демокрацията като форма на участие и съотговорност 
на партийните членове в живота на партията. 

2. Зачитането на свободата на вероизповеданията и сво-
бодата на словото на партийните членове. Гарантира 
се пълна свобода на вътрешната дискусия - както ин-
дивидуално за всеки партиен член, така и чрез различ-
ните идейни течения, формирани от партийните чле-
нове, поддържащи едни и същи критерии и мнения. 
Идейните течения могат да се изразяват на различните 
нива на организацията и по установените в настоящия 
Устав канали. Не се допуска създаването на организи-
рани тенденции.
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3. Изпълнението на решенията, приети от компетентни-
те партийни органи.

4. Федералното разбиране за организацията, схващана 
като интеграция на колективите, които я съставляват, 
и основаваща се на автономността на техните органи 
в рамките на компетенциите, предоставени от Устава. 

5. Единството на партията почива главно върху единст-
вото на основните идеи в нейната Програма максимум 
и в резолюциите на конгресите и върху единодействи-
ето на партийните членове пред обществото.

6. Между Програмата максимум и непосредствената 
дейност стои широкото поле на временните програми 
и на програмите по сектори, както и дефинирането на 
стратегии и тактики за тяхното осъществяване. Върху 
всичко това може и трябва да се отразят постоянната 
преценка и дебат в организацията чрез установените 
от Устава канали.

7. Органите, които представляват цялата организация на 
всяко равнище, вземат решения в рамките на техните 
компетенции, определящи позицията на ИРСП, както 
и очертаващи директивите, които изпълнителните ор-
гани конкретизират и прилагат на практика с подкре-
пата и сътрудничеството на всички партийни членове.

Чл.4. Идейни течения се учредяват само на федерално 
равнище.

За идейно течение се считат партийните членове, които 
споделят едни и същи политически критерии при зачитане на 
Устава, Програмата и решенията на ръководните органи на 
ИРСП, и които развиват дейността си вътре в партията.

Федералният комитет дава разрешение за учредяването 
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на нови идейни течения по предложение на Федералната из-
пълнителна комисия.

Молбата до Федералната изпълнителна комисия трябва 
да бъде мотивирана и подкрепена най-малко от 5% от пар-
тийните членове на най-малко 5 регионални федерации или 
федерации на националности.

Идейните течения трябва да информират съответните из-
пълнителни органи за своите действия, и по-специално - за 
документите, плод на техните разсъждения и работа, за да 
бъде запозната с тях организацията.

Събранията на идейните течения се провеждат в партий-
ните клубове. Партийните членове, които участват в работата 
на дадено идейно течение, са отговорни да не излизат извън 
рамките на партията мнения, противоречащи на резолюции-
те на конгресите и на другите ръководни органи.

ГЛАВА II. ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ПАРТИЙНИ ОР-
ГАНИ

Чл.5. Представителните органи се избират в съответствие 
със следните критерии : 

5.1. Избор на изпълнителни органи:
а) Общинските и местните изпълнителни комисии се 

избират чрез системата на мажоритарен вот. 
б) Изпълнителните комисии на провинциите, области-

те, островите, регионите, националностите, както и Фе-
дералната изпълнителна комисия се избират по следната 
система: 

- Избор на генерален секретар – чрез тайно, пряко 
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и индивидуално гласуване на всички делегати на 
Конгреса на съответното ниво. Представянето на 
кандидатури за генерален секретар трябва да раз-
чита на подкрепата на най-малко 25 % от делега-
тите на съответния Конгрес. 

- Избор на Изпълнителна комисия на съответното 
ниво – чрез мажоритарна система по предложение 
на избрания генерален секретар.

5.1.2. Избор на делегати, участници и комитети:
Делегатите на конгресите, участниците в конференциите 

и членовете на провинциалните, областните, островните, ре-
гионалните или национални комитети, както и на Федералния 
комитет се избират с пълни, затворени и блокирани листи. 

При положение, че съществуват две листи, малцинството, 
което е получило най-малко 20% от валидните гласове за кан-
дидатите, получава съответно на тях представителство. Във 
всички случаи листата, която е получила мнозинство, има 
право на половината плюс един от делегатите, които ще се 
избират. 

Ако съществуват повече от две листи и никоя от тях не 
получи мнозинство, тази, която е получила най-много гласо-
ве, има право на представителство на половината плюс едно 
от изборните места, като останалите се разпределят пропор-
ционално между другите кандидати, получили над 20%.

РАЗДЕЛ I. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

ГЛАВА I. ПАРТИЙНО ЧЛЕНСТВО

Чл.6. Членове на Испанската работническа социалисти-
ческа партия могат да бъдат гражданите, навършили осемна-
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десет години, които заявяват волята си да сътрудничат и да 
участват в дейността на партията.

Статутът на партиен член или симпатизант се получава 
чрез записване в съответния регистър. 

ГЛАВА II. ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.7.  
1. Права на партийните членове са :
 

а) Правото да получават от партията политическа или 
специална подготовка, която да им позволи да съдейс-
тват по най-добрия начин в борбата за социализъм и 
за успеха на организацията в задачите, които й се въз-
лагат.
б) Правото да получават чрез организационните кана-
ли информация за решенията, приети от партийните 
органи на различните нива, както и информация по 
всички въпроси, отнасящи се до вътрешнопартийния 
живот, ролята на партията извън организацията и дей-
ността й в институциите.   
в) Правото да участват в социалистическите групи, 
които се създават или съществуват, както и свободно 
да изразяват идеи и да предприемат инициативи в тех-
ните рамки.
г) Правото свободно да обсъждат и критикуват, устно 
или писмено,  собствени и чужди политически пози-
ции, както и правото на свободна комуникация вътре 
в партията.   
д) Правото на публични изяви, на свободно, лоялно и 
отговорно изразяване на оценки и мнения, при зачита-
не на достойнството на личността, както и спазването 
на демократично приетите резолюции и решения от 
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партийните органи в рамките на предоставените им от 
Устава компетенции.
е) Правото да бъдат кандидати и избиратели във всич-
ки вътрешни и външни изборни процеси, без каквито 
и да са забрани и пречки, предполагащи дискримина-
ция или предимства, освен установените от настоящия 
Устав ограничения по отношение на партиен стаж или 
несъвместимости. Необходимо условие за упражнява-
нето на това право е редовното плащане на членски 
внос.
ж) Правото да упражняват политически контрол върху 
заемащите изборни и отговорни постове, основаващ 
се на достоверна информация, на свободата на сло-
вото, на уважението на личността и съобразяването с 
установеното от правилниците място и време. 
з) Правото на външна защита от самата партия по от-
ношение на несправедливи нападки, както и на вът-
решна защита чрез безпристрастната и справедлива 
намеса на компетентните органи.   
и) Правото да използват материални и човешки ресур-
си на организацията с цел изпълнение на своите за-
дължения и упражняването на правата си, което става 
с разрешение на съответните изпълнителни органи.
к) Правото да участват във всички конкурси за заема-
не на платени работни места в партията, с което ще 
се избегне назначаването без конкурс на сътрудници, 
чиновници и служители, освен на постове, изисква-
щи строга поверителност. По същия начин партийни-
те членове имат право да бъдат избирани за членове 
на журита или изпитни комисии на съответното ниво, 
както и да бъдат информирани за обявяването на про-
вежданите за целта конкурси.
л) Партията се обявява за паритетна демокрация меж-
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ду мъжете и жените и следователно възприема сис-
темата на представителност, при която никой пол не 
може да има по-малко от 40% и повече от 60% пред-
ставителство в партийните ръководни, контролни и 
изпълнителни органи. Това съотношение се прилага 
и към състава на кандидатите в различните избори - 
както за цялостната листа, така и за общия брой на ли-
цата, които се предвижда да бъдат избрани. Ще бъдат 
анулирани или няма да бъдат утвърдени от съответ-
ните органи листите, които не спазват постановките 
на тази точка. Всяко изключение от посочената норма 
трябва да бъде разрешено от компетентния орган, като 
за целта предварително се представи аргументирана 
преценка.
м) Правото да участват в дадена секторна организация. 

2. Задължения на партийните членове са :
а) Проявата на чувство за отговорност в работата и 
във всички области, в които развиват своята дейност.
б) Защитата на общите интереси на партията, на Дек-
ларацията на принципите, на Програмата, резолюции-
те и уставите, приети от нейните конгреси, както и на 
легитимно взетите решения на партийните ръководни 
органи. Партийните членове не могат да членуват в 
друга политическа организация. 
в) Оказването на материална и морална солидарност 
с другите партийни членове, зачитането на техните 
мнения и позиции, на тяхното достойнство и на за-
дължителното сътрудничество, без дискриминация по 
причина на различия в политическите схващания.
г) Изпълнението на решенията на компетентните орга-
ни в рамките на тяхната регламентирана дейност и при 
прецизното спазване на установените формалности.
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д) Осъществяването на конкретна политическа, соци-
ална и синдикална дейност със знанието на общинска-
та или местната изпълнителна комисия и в сътрудни-
чество с другарите, с които образуват екип при изпъл-
нението на дадените задачи.
е) Оказването на съдействие с техните знания на всич-
ки партийни органи и институции, които го изискват 
от тях.
ж) Предаването по всички установени организацион-
ни канали на цялата информация, с която разполагат, 
по отношение на организационните задачи.
з) Активното присъствие на всички, свикани от пар-
тията прояви, свързани с нейния организационен и 
политически живот.
и) Изпълнението на всички демократично поставени 
поръчения, носещи характер на политическо предста-
вителство, освен ако са налице основателни причини, 
които не позволяват осъществяването им.
к) Партиен член, който смени местожителството си от 
района на една основна организация в друга, е длъжен 
да подаде молба за преместването му в новата органи-
зация, което автоматично ще му бъде разрешено, ако 
се ползва от всичките си права.
л) Оказването на икономическо съдействие на партия-
та чрез плащането на членски внос по банков път.
м) Партийните членове имат задължението да бъдат 
наместници или пълномощници в различните избор-
ни процеси.

Чл.8. Членовете на партията, които не са плащали член-
ски внос повече от шест месеца, губят статута си на партий-
ни членове, като предварително дадат писмено обяснение за 
положението, в което се намират. Същите приемат статут на 
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симпатизанти, докато изплатят дължимия членски внос. Тази 
промяна не се отнася за случаите, в които е доказано, че неп-
лащането на членски внос се дължи на безработица или на 
друга основателна причина.

ГЛАВА III. СИМПАТИЗАНТИ 

Чл.9.  
1.  Права на симпатизантите са:

а) Правото да получават от партията политическа или 
специална подготовка, която да им позволи да съдейс-
тват по най-добрия начин в борбата за социализъм и 
за успеха на организацията в задачите, които й се въз-
лагат.
б) Правото да получават чрез организационните кана-
ли информация за решенията, приети от партийните 
органи на различните нива, както и информация по 
всички въпроси, отнасящи се до ролята на партията 
извън организацията и дейността й в институциите. 
в) Правото на публични изяви, на свободно, лоялно и 
отговорно изразяване на оценки и мнения, при зачита-
не на достойнството на личността, както и спазването 
на демократично приетите резолюции и решения от 
партийните органи в рамките на предоставените им от 
Устава компетенции.
г) Правото да участват в една секторна организация.
д) Правото да бъдат консултирани при провеждането 
на първични вътрешни избори в съответствие с регу-
лиращите ги нормативи. За целта трябва да имат за-
дължително шестмесечен партиен стаж.

2.  Задължения на симпатизантите са:
а) Проявата на чувство за отговорност в работата и 
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във всички области, в които развиват своята дейност.
б) Защитата на общите интереси на партията, на Дек-
ларацията на принципите, на Програмата, резолюции-
те и уставите, приети от нейните конгреси, както и на 
легитимно взетите решения на партийните ръководни 
органи, като не се допуска членството им в друга по-
литическа организация.
в) Изпълнението на решенията, взети от компетен-
тните органи в рамките на тяхната регламентирана 
дейност и при прецизното спазване на установените 
формалности.
г) Оказването на съдействие с техните знания на всич-
ки партийни органи и институции, които го изискват 
от тях.
д) Симпатизантите имат задължението да бъдат на-
местници или пълномощници в различните изборни 
процеси.

3. Ако симпатизантите развиват дейност, противореча-
ща на решенията, резолюциите и дейностите, които 
развива партията, или не изпълняват установените за-
дължения, те губят статута си на такива. 

Чл.10. Партийните членове трябва да работят в някое со-
циално движение. В случай на развитието на синдикална дей-
ност, това трябва да става предимно в Общия съюз на труде-
щите се. В своята дейност те трябва да прилагат и защитават 
стратегията на партията, определена от нейните компетентни 
органи за всеки конкретен случай. 

Чл.11. Партиен член, който има лошо гражданско или 
етично поведение, не спазва Програмата и решенията или 
резолюциите на партията, изразява публично свои мнения 
безотговорно или нелоялно по отношение на партията или 
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нейните членове, проявява недисциплинираност, оскърбява 
или клевети  личността на дадени партийни членове, или на-
рушава по друг начин задълженията, възложени на всички 
партийни членове от настоящия Устав, подлежи на санкции. 
Това става след като се осъществят предварително регламен-
тираните действия и с решение на компетентните органи. 
Най-строгата мярка по силата на действащите вътрешни нор-
ми е изключване.

Чл.12. Партийните членове не могат да оказват подкрепа 
или да участват в прояви, актове или каквито и да са други 
политически инициативи, предприети от организации, забра-
нени от партийните органи. Същото важи и за инициативи, 
които противоречат на решенията на Федералния комитет и/
или на партийните конгреси.

РАЗДЕЛ II. АСОЦИАЦИИ И КОЛЕКТИВИ

Чл.13.  Договори за сътрудничество с асоциации и колек-
тиви.

1) Испанската работническа социалистическа партия 
може да сключва договори за сътрудничество с културни, 
професионални, развлекателни асоциации, сдружения за пра-
ва, кооперативи, учебни центрове, технически организации, 
идейни клубове и други подобни, които развиват своята дей-
ност в социални движения (екологични, пацифистки и т.н.); в 
гражданското движение (асоциации на жители, потребители 
и др.); в света на културата, теоретичните изследвания и уни-
верситета; в движенията за социални искания (трета въраст, 
младежи и т.н.), при условие, че техните устави и цели не 
противоречат на идейните принципи и на решенията на кон-
гресите на ИРСП.

2) Сътрудничеството се установява на базата на до-
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говор, подписан с Изпълнителната комисия, отговаряща за 
сферата, в която действат. В него се уточняват задълженията 
и правата на сътрудничещите си организации, сред които е 
възможно и участието в конгреси, във Федералния комитет, в 
регионалните и националните комитети.

3) На своето първо заседание Федералният комитет, 
съответните национални, регионални или провинциални ко-
митети се произнасят относно договора за сътрудничество, 
като го приемат с мнозинство. При необходимост те могат да 
се обърнат към по-висшестоящия орган, който също трябва 
да вземе решение с мнозинство.

РАЗДЕЛ III. ОБЩА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

ГЛАВА I. ОБЩА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

Чл.14. Испанската работническа социалистическа партия 
е политическа организация с федерален характер, изградена 
на основата на местни, общински, областни и/или провинци-
ални организации и структурирана в партии или федерации 
на националностите или регионите. 

Чл.15. Всяка национална или регионална партия или фе-
дерация определя свое собствено наименование, което задъл-
жително трябва да се придружава от съкращението “ИРСП”.        

Чл.16. Наименованието, организацията и Уставът на вся-
ка национална или регионална партия или федерация се ут-
върждават от Федералния комитет в максимален срок от шест 
месеца от представянето им.

Чл.17. Органи на националната или регионалната партия 
или федерация са: Регионален или Национален конгрес, Ре-



138 139138 139

гионален или Национален съвет (или комитет) и Регионална 
или Национална изпълнителна комисия.

Чл.18. Всяко действие на органите, които интегрират пар-
тията, противоречащо на установеното в настоящия Устав, на 
резолюциите на Федералния комитет или на Федералната из-
пълнителна комисия, може да бъде отменено и оставено без 
последствия с решение на Федералната изпълнителна комисия.

ГЛАВА II. ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.19. Основните организации са отговорни за изпълне-
нието на задълженията на партийните членове. Те гарантират 
тяхното участие в осъществяването на партийните задачи. 
Органи на основната организация са Асамблеята и съответно 
общинската или местната Изпълнителна комисия.

Асамблеята е върховният орган на основната организа-
ция. Тя е съставена от всички партийни членове.

Общинската или местната Изпълнителна комисия е из-
пълнителният орган на основната организация. Тя се избира 
от Асамблеята и я информира на редовни събрания или на 
събрания, свикани специално за целта на всеки шест месеца. 
На тях ежегодно се поставят на обсъждане и гласуване дей-
ността на комисията и нейният план за работа. 

Чл.20. 
1. Общинската структура на ИРСП се определя по след-

ния начин: 

а) Общините, в чиято основна организация членуват по-
малко от 1000 души, изграждат една-единствена общинска 
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организация, освен ако съществуват малки села или селища, 
зависещи от общината. В този случай в тях се създават мес-
тни секции. 

б) Общинска организация със секции в общините с над 
1000 партийни членове.

в) Общински координационен орган и местни организации 
в общините с повече от 300 000 жители. Координационният 
орган е съставен от всички генерални секретари на местните 
организации, кмета или общинския говорител и секретарите 
по общинските въпроси в провинциите и/или регионите.

2. За общините с над 1000 партийни членове, по предло-
жение на съответните общински организации, регионалните 
изпълнителни комисии могат да изберат между създаването 
на общинска организация с местни секции или общински ко-
ординационен орган с местни организации. Не може да се 
създава общинска организация с местни секции в общини с 
над 300 000 жители.

3. Допускат се изключения, както с вече съществуващи 
местни или общински организации, така и с такива, които 
имат специфични характеристики. Това става с решение на 
Федералната изпълнителна комисия по предложение на съ-
ответната провинциална, островна или регионална изпълни-
телна комисия.

Чл.21. Общинските и местните организации се консти-
туират в провинциални, областни или островни организации 
съгласно разпоредбите в уставите на съответните национал-
ни или регионални партии или федерации. 
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Задачата на провинциалната, областната или островната 
организация е да развива на свое равнище общата политика 
на партията, както и да предприема необходимите инициа-
тиви за решаването на проблемите в съответствие с общите 
директиви на висшите органи.

Чл.22. Живеещите в чужбина испанци могат да члену-
ват в ИРСП, създавайки своя организация по местоживеене 
с предварително решение на Изпълнителната комисия. Това 
обстоятелство не е пречка за тяхното членство в братските 
партии на Социалистическия интернационал. 

Организациите на ИРСП в чужбина се ръководят от свои 
собствени норми, одобрени от Федералния комитет. 

На членовете на ИРСП в чужбина се гарантира предста-
вителство във Федералния конгрес и Федералния комитет.

С цел да се осигури участието на партийните членове в 
чужбина във Федералния конгрес при равни права и задъл-
жения, в навечерието на неговото свикване се провеждат 
териториални конгреси в съответствие с нормите на ИРСП 
в чужбина. На териториалните конгреси се обсъждат пред-
ложенията и се определят делегатите за Федералния конгрес 
на базата на установените за провинциалните организации 
процедури.

ГЛАВА III. СЕКТОРНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.23. Испанската работническа социалистическа пар-
тия има шест секторни организации: Секторна организация 
по образованието, Секторна организация за околната среда, 
Секторна организация за участието на гражданите, Сектор-
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на организация по здравеопазването, Секторна организация 
за информационното общество и Секторна организация на 
предприемачите, социалната икономика и самонаетите тру-
дещи се.

Чл.24. Секторните организации представляват структури 
за прякото участие на членовете на Испанската работническа 
социалистическа партия в информационни задачи, дебатира-
не и изготвяне на предложения, свързани със спецификата на 
тяхната сфера на дейност. 

Секторните организации могат да представят анализи и 
предложения до ръководните партийни органи на тяхната те-
ритория, както и да дават своя принос в разработването на 
политическите и предизборните програми на партията.

Чл.25. Секторните организации се изграждат на федерал-
но, регионално или национално, провинциално, областно и 
островно равнище. 

Основните равнища на дейност, в които се осъществява 
прякото участие на партийните членове, са провинциалните, 
островните и областните. На ниво националност или регион, 
както и на федерално ниво се осъществява главно координа-
ция, оказване на помощ и подкрепа на по-нисшите звена.

Чл.26. Структурата на секторните организации в различ-
ните територии е: Пленум, Координационен комитет и коор-
динатор. 

Висш орган на секторните организации е Пленумът. В 
неговия състав в провинциите, областите и островите вли-
зат всички записани партийни членове. Членовете на наци-
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оналните или регионалните пленуми се избират на провин-
циалните, областните и островните пленуми в съответствие 
с принципите на пропорционалност и териториално предста-
вителство.

Членовете на Федералния пленум се избират от национал-
ните или регионалните пленуми в съответствие с принципите 
на пропорционалност и териториално представителство.

Всеки Секторен пленум избира на базата на посочената 
процедура свои координационен комитет и координатор, кой-
то ще бъде негов говорител пред изпълнителните органи и 
органите, които вземат решения.

Чл.27. Секторните организации провеждат периодично 
конференции, на които обсъждат текстове, комюникета и 
предложения, които при необходимост предават на изпъл-
нителните органи и органите, вземащи решения на тяхната 
територия. Гарантира се участието с право на глас на сектор-
ните организации в комитетите и конгресите в съответствие с 
постановките на Правилника или нормите за функциониране 
на тези органи.

Чл.28. Изградените секторни организации имат правото 
на представителство с право на глас в органите, вземащи ре-
шения, и в контролните органи на партията.   

Секторните организации са представени в партийните 
конгреси на съответното равнище. Представителството е 
пропорционално на броя на партийните членове на даденото 
равнище.

Федералната изпълнителна комисия може да разрешава 
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като експеримент трансформирането на една секторна ор-
ганизация в основна организация с права, съответстващи на 
тези на териториалните организации.

Чл.29. По всички въпроси, отнасящи се до членството и 
организационните процеси, секторните организации зависят 
от организационните секретариати и поддържат функцио-
нални връзки със секретариатите, в чиято компетенция вли-
зат секторните въпроси и теми.

РАЗДЕЛ IV. ФЕДЕРАЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

ГЛАВА I. ФЕДЕРАЛЕН КОНГРЕС

Чл.30. 

1. Федералният конгрес е върховният орган на партията. 
Негови главни функции са :

а) Определя принципите и програмите на партия-
та, дефинира нейната политическа линия и очертава 
стратегията й.
б) Обсъжда и оценява дейността на Федералната из-
пълнителна комисия, Федералния комитет, Ревизион-
ната комисия и Федералната комисия за етика и гаран-
ции.
в) Избира Федералната изпълнителна комисия, Реви-
зионната комисия, Федералната комисия за етика и га-
ранции, както и 33 членове на Федералния комитет.

2. Федералният конгрес е съставен от : 
а) Делегациите, избрани на провинциалните, област-
ните и островните конгреси. 
б) Делегация на Социалистическата младеж, с право 
на глас.
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в) Делегация на всяка секторна организация, с право 
на глас.

2.1. Броят на делегатите се определя от Федералния ко-
митет, като варира между 500 и 1000.

2.2. Федерациите, които имат областна структура, учас-
тват във Федералния конгрес с една делегация.

2.3. Пленумът на делегатите от всяка провинциална и 
островна организация взема решение за участието 
в Конгреса на една делегация от националната или 
регионалната федерация. Мнозинството на делега-
тите или на организациите от дадената федерация 
не може да налага това решение на организациите, 
които са избрали да не се интегрират.

3. В Конгреса участват представители на идейните тече-
ния и на асоциираните към ИРСП колективи, с право на учас-
тие в обсъжданията, но без право на глас. Броят на делегатите 
се определя от Федералния комитет в зависимост от броя на 
участниците в тези колективи. Това положение не се отнася 
до правото на глас на онези колективи, с които то е било до-
говорено и записано в документа за присъединяване.

4. Конгресът се събира редовно между третата и четвър-
тата година от провеждането на предишния редовен Конгрес. 

Чл.31. Изборът на Председателство на Конгреса, резолю-
циите, оценките и решенията се гласуват индивидуално и от-
крито от делегатите. 

Гласуването на отчета за дейността на Федералната из-
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пълнителна комисия, Федералния комитет, Федералната ко-
мисия за етика и гаранции и Федералната ревизионна коми-
сия се осъществява от говорителя на делегатите на Конгреса, 
представящ резултата от индивидуалното гласуване, прове-
дено във всяка делегация.

Федералната изпълнителна комисия се избира по следна-
та система: 

Изборът на генерален сектретар се извършва чрез инди-
видуално, пряко и тайно гласуване на всички делегати на 
Конгреса. Предварително се представят различните канди-
датури на Изборната комисия, като се спазват изискванията, 
посочени в чл. 5.1.

Изборът на Федералната изпълнителна комисия става по 
предложение на избрания генерален секретар до Изборната 
комисия и чрез индивидуално, пряко и тайно гласуване на 
всички делегати.

Изборът на Федералния комитет, Федералната комисия за 
етика и гаранции и Федералната ревизионна комисия се из-
вършва чрез индивидуално и тайно гласуване на делегатите, 
като предварително се представят кандидатурите на Избор-
ната комисия в пълни, затворени и блокирани листи.

Изборът на членовете на Федералния комитет се извърш-
ва от Федералния конгрес чрез пълни, затворени и блокирани 
листи в съответствие с установената система.

Всички делегати имат право на участие в обсъждането на 
докладите и на глас. Поправка, която не е била отразена в 
доклада, но се поддържа най-малко от 20 % от подадените 
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гласове, може да се предложи за аргументиране на пленарни-
те заседания.

Чл.32. 
1. Федералният конгрес на партията се свиква от Феде-

ралния комитет, който определя датите и мястото на провеж-
дането му най-малко 60 дни предварително. На всички орга-
низации се изпращат предложение за временен дневен ред и 
рамков доклад, изработени от Федералния комитет, както и 
писмените отчети за дейността на Федералния комитет, Фе-
дералната изпълнителна комисия, Федералната комисия за 
етика и гаранции и Ревизионната комисия.

Провинциалните федерации или, при липсата на такива, 
островните и областните организации разполагат с максима-
лен срок от 30 дни, за да направят предложения за дневния 
ред, да представят предложения, частични поправки или ал-
тернативни доклади по всякакъв род въпроси, независимо 
дали са включени, или не са включени в рамковия доклад, 
стига да получат най-малко 20 % подкрепа на съответния 
Конгрес.

Федералният комитет чрез Изпълнителната комисия изп-
раща на всички провинциални, областни и островни органи-
зации и на избраните делегати за Федералния конгрес пис-
мен отчет с всички получени поправки и предложения 15 дни 
преди определената дата за откриването на Конгреса.

Резолюциите на Федералния конгрес, както и резултати-
те от конвенциите или конгресите за секторна политика, се 
издават от федералното ръководство на партията, което носи 
отговорност за изпращането им до всички организации.
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Чл.33. Когато специални обстоятелства налагат свикване-
то на Извънреден федерален конгрес, или когато се изисква 
да бъде обсъдена някаква специфична тема, не е необходимо 
да се спазват установените в предходния член срокове.

Извънреден федерален конгрес може да се свика от Феде-
ралния комитет или Изпълнителната комисия. Той се свиква 
задължително и когато за това настояват половината плюс 
един от партийните членове. Органът, който свиква Конгре-
са, определя датата и мястото на провеждането му и точките 
от дневния ред.      

Извънредният федерален конгрес може да приема резо-
люции само по въпросите, предвидени в дневния ред, за кой-
то е бил свикан.

ГЛАВА II. ФЕДЕРАЛЕН КОМИТЕТ

Чл.34. Федералният комитет е висшият орган на партията 
между два конгреса.

Федералният комитет е съставен от:

а) Членове по право: Федералната изпълнителна коми-
сия, генералните секретари на националните и регио-
налните партии, федерацията в чужбина или аналогич-
на структура и координаторите на секторните организа-
ции на федерално ниво.

- Представителство на Социалистическата младеж, 
съставено от нейния генерален секретар и още пет 
членове.

- Председателят на Социалистическата парламен-
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тарна група в Кортесите.
- Говорителят на Социалистическата парламентар-

на група в Сената.

- Председателят на Испанската социалистическа 
делегация в Европейския парламент.

- Председателят на Испанската федерация на об-
щините и провинциите (ИФОП), при положение, 
че е член на ИРСП. В противен случай мястото се 
попълва от члена на ИРСП, който заема най-висок 
пост в Изпълнителната комисия на ИФОП.

б) Избрани членове: 33 членове на Федералния коми-
тет се избират от Федералния конгрес. Останалите чле-
нове, чийто брой се определя в зависимост от броя на 
партийните членове, се избират от регионалните и на-
ционалните конгреси.   

Двама представители на всяка национална партия или фе-
дерация, когато тя се състои от една провинция, и трима пред-
ставители, когато съществуват повече от една провинции; до-
пълнително още един представител на всеки 2000 партийни 
членове или на фракция с над 1000 партийни членове.

Във всички случаи броят на представителите, избрани в 
зависимост от броя на партийните членове, не може да е по-
малък от броя на провинциите.

Един представител на всяка федерация в чужбина или 
аналогична структура плюс един допълнителен представи-
тел на  всеки 1500 партийни членове или фракция с повече от 
750 членове.
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Тази скала на представителност се запазва непроменена 
до следващия Федерален конгрес. Всеки член на Федералния 
комитет може да бъде сменен във всеки момент от инстанци-
ята, която го е избрала. Членовете на Федералния комитет са 
задължени точно да информират органите на политическото 
ръководство на организацията, която представляват, в съот-
ветствие с установеното в Устава. По същия начин те могат 
да бъдат призовани от съответния комитет да информират 
Провинциалния конгрес или Асамблеята.

Бившите генерални секретари и председателите на ИРСП 
в автономните области могат да присъстват на заседанията на 
Федералния комитет.

Могат да присъстват също представителите на асоциира-
ните към ИРСП организации и колективи съгласно ангажи-
ментите, включени в документа за асоциирането.

Чл.35.    
От компетенция на Федералния комитет е: 

а) Да определя политиката на партията между конгреси-
те на базата на резолюциите на Федералния конгрес.
б) Да разглежда дейността на Федералната изпълнител-
на комисия.
в) При необходимост да изисква политическа отговор-
ност от Федералната изпълнителна комисия чрез предс-
тавянето на вот на недоверие, подкрепен най-малко от 20 
% от неговите членове. Решение по вота се взема с абсо-
лютно мнозинство на членовете на Федералния комитет.
г) Да разработва и приема предизборната програма на 
държавно ниво.
д) Да следи за дейността на националното правителство 
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и за развитието на законодателната дейност.
е) Да гарантира, че дейността на заемащите обществени 
постове отговаря на начините на провеждане на социа-
листическата дейност.
ж) Да определя основните линии на изборната политика 
на партията съгласно резолюциите на нейните конгреси 
и да координира и одобрява предизборните програми на 
всяка национална федерация, като осигурява съответст-
вието им с федералната програма.
з) Да одобрява предложенията за кандидати и предиз-
борни листи, които му се представят, при предварител-
на оценка на Комисията за федералната листа, която се 
избира от Федералния комитет на неговото първо засе-
дание след Конгреса и която има постоянен характер за 
всички избори до следващия Конгрес.
и) Да определя политиката на съюзи на партията и да 
разрешава разногласията между федерациите и Феде-
ралната изпълнителна комисия по този въпрос.
к) Да подготвя и предлага на Федералния конгрес нор-
мите и правилниците за развитието на Устава.
л) Да одобрява уставите на регионалните, националните 
и провинциалните партии или федерации. 
м) Да приема изводите на семинарите, целта на които е 
развитието на политическата линия на партията. Прие-
тите изводи имат задължителен характер.
н) Да разглежда докладите на Ревизионната комисия и 
на Федералната комисия за етика и гаранции и да се за-
нимава с дисциплинарните въпроси, които му възлага 
Уставът.
о) Да разработи свой собствен Правилник за дейност.
п) Да попълва овакантените места във Федералната из-
пълнителна комисия, Федералната комисия за етика и га-
ранции и Ревизионната комисия. Когато овакантяването 
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на места във Федералната изпълнителна комисия засяга 
Генералния секретариат или половината плюс един от 
нейните членове, Федералният комитет трябва да свика 
Извънреден конгрес за избор на нова Федерална изпъл-
нителна комисия.
р) Да одобрява бюджетите на партията.
с) Да определя специален членски внос за заемащите 
висши постове и приравнените към тях, както и извън-
редни членски вноски, и ежегодно да ревизира минимал-
ния членски внос за партиен член, който ще получава 
Федералната изпълнителна комисия. 
т) Да определя кандидата за министър-председател на 
правителството.
у) Да получава необходимите доклади от Федералната 
комисия за етика и гаранции.
ф) Да одобрява учредяването на идейни течения.
х) Да взема решения по молбите за допускането на изк-
лючение от режима на несъвместимости.
ц) Да свиква първични избори и да одобрява избирател-
ния списък по предложение на Федералната изпълнител-
на комисия.
ч) Да свиква Федералния конгрес. 
ш) Да свиква конференции по въпроси на общата и сек-
торната политика.

Чл.36. Федералният комитет се събира най-малко два 
пъти в годината, като се свиква от Федералната изпълнител-
на комисия. На последното заседание на Федералния комитет 
всяка година Изпълнителната комисия прави отчет за дей-
ността си.

Федералният комитет може да бъде свикан извънредно по 
преценка на Изпълнителната комисия или по искане на най-
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малко една трета (1/3) от неговите членове.   
Редовните заседания се обявяват най-малко 20 календар-

ни дни предварително. Извънредните заседания се свикват 
толкова бързо, колкото налага случаят. Решенията им са ва-
лидни, ако са били писмено съобщени на всички членове с 
обявата за свикването на заседанията и ако има кворум от 
най-малко две трети (2/3) от членовете.

В случай на овакантяване на места сред членовете на Фе-
дералния комитет се пристъпва към избор от съответните на-
ционални или регионални комитети. Изключение се прави за 
33-мата членове, избрани от Федералния конгрес, при които 
овакантените места се попълват от Федералния комитет по 
предложение на Федералната изпълнителна комисия.

Членовете на Федералния комитет продължават да изпъл-
няват функциите си, докато бъдат заместени от новите чле-
нове, избрани от Федералния конгрес или от конгресите на 
националните или регионалните федерации.  

ГЛАВА III. ФЕДЕРАЛНА ИЗПЪЛНИТЕЛНА КОМИСИЯ

Чл.37. Федералната изпълнителна комисия осъществява 
в рамките на държавата политиката, определена от ръковод-
ните партийни органи, Федералния конгрес и Федералния 
комитет, като приема за целта всички необходими решения в 
съответствие с установените от тях ръководни норми.

Чл.38. Федералната изпълнителна комисия е натоварена 
да прилага и ръководи политиката на партията.

От компетенциите на Федералната изпълнителна комисия 
са по-специално:
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а) Организацията и вътрешният живот на партията.
б) Международните отношения и организирането на 
международна мрежа от представителства.
в) Отношенията с други испански политически и об-
ществени групи.
г) Всички въпроси, произтичащи от дейността на пар-
тията, както и придобиването, стопанисването, прех-
върлянето и облагането с данъци на имуществото на 
партията.
д) Осъществяването на необходимите дейности във 
всички аспекти за изпълнението на целите на партията 
в рамките на държавата.
е) Осъществяването на политически контрол върху дей-
ността на правителството и законодателното развитие.
ж) Осъществяването на контрол върху дейността на 
представителите на партията в публичните власти, като 
се преценява дали действията им отговарят на изпълне-
нието на определените цели.
з) Разрешаването на конфликтите, които могат да въз-
никнат вътре в партията. Допуска се обжалване пред 
Федералната комисия за етика и гаранции.
и) Определянето на методите, осигуряващи координи-
рането на различните политически проекти на партията 
на всички нива, при предварителен анализ и дефинира-
не на политическите приоритети.
к) Подкрепа за развитието на политическата дейност на 
социалистическото правителство и оказване на съдейс-
твие при разясняването й пред обществеността. 
л) Одобряване на проекта за бюджети - както редовни, 
така и извънредни, за предизборните кампании на дър-
жавно ниво. Бюджетите се утвърждават от Федералния 
комитет.
м) Предлага на Федералния комитет кандидата за ми-
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нистър-председател на правителството.
н) Предлага на парламентарната група другарите, които 
ще участват в председателството на Конгреса и на Се-
ната, както и тези, които ще участват в ръководството 
на парламентарната група.
о) Свиква секторни конференции, каквито счете за не-
обходими, и чрез различните секретариати координира 
секторната дейност на партията.
п) Назначава директора на “Ел сосиалиста”.
р) Изисква от териториалните органи на партията не-
обходимата икономическа, счетоводна и финансова ин-
формация и налага контрол върху техните сметки, ако 
обстоятелствата изискват това.

Чл.39. Федералната изпълнителна комисия се събира тол-
кова често, колкото тя прецени. Решенията на Изпълнителна-
та комисия се вземат с обикновено мнозинство на присъства-
щите членове. За да бъдат валидни приетите решения, е необ-
ходимо на всички членове да е било съобщено за заседанието 
и да има кворум на обикновеното мнозинство. Федералната 
изпълнителна комисия може да учредява от своя състав ко-
мисии за различни специфични въпроси, на които делегира 
правото да вземат решения по тях. За целта тя установява 
регламентиращи норми, които счете за необходими.

Чл.40. Федералната изпълнителна комисия се избира 
пряко, с обикновено мнозинство на гласовете, представени 
на Конгреса, и е съставена от :
    

- Председател,
- Генерален секретар,
- Секретариат за организацията и координацията,
- Секретариат за институционалните връзки и авто-
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номната политика,
- Секретариат за международните отношения,
- Секретариат за общинската политика и публични-

те свободи,
- Секретариат по равенството,
- Секретариат за образованието и науката,
- Секретариат по икономическата политика и зае-

тостта,
- Секретариат по общественото благосъстояние,
- Секретариат за социалните движения и връзките с 

неправителствените организации,
- Секретариат за културата,
- Секретариат за околната среда и селското развитие,
- Осемнадесет изпълнителни секретариата.

В заседанията на Федералната изпълнителна комисия 
участва говорителят на парламентарната група.

Изпълнителните секретариати се зачисляват към даден 
секретариат и имат специфични функции, които ще бъдат оп-
ределени от Федералната изпълнителна комисия.

Федералната изпълнителна комисия заседава най-малко 
един път на петнадесет дни.

Федералната изпълнителна комисия може да функциони-
ра под формата на пленуми или постоянно, в зависимост от 
нейния вътрешен правилник.

Федералната изпълнителна комисия назначава директор 
по финансите и ресурсите, назначен от и подчинен на Секре-
тариата за организацията. Функциите на директора ще бъдат 
да представя отчети, да управлява имуществото и да ръково-
ди персонала. 

Чл.41.  
а) Федералната изпълнителна комисия носи колективна от-
говорност, което не освобождава нейните членове от пер-
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сонална отговорност при упражняване на функциите им.
б) Обсъжданията в рамките на Федералната изпълни-
телна комисия са поверителни. В протокола от всяко 
заседание се отразяват особените мнения при гласуване 
на взетите решения.

в) Всеки член на Федералната изпълнителна комисия 
отговаря за конкретната работа на един от секретари-
атите. Федералният комитет одобрява вътрешния пра-
вилник на Федералната изпълнителна комисия по ней-
но предложение.

Чл.42. Председателят представлява официално партията. 
Той председателства и ръководи заседанията на Федерална-
та изпълнителна комисия и всички организирани официални 
срещи и съвещания. Подписва всички политически, органи-
зационни и административни документи. 

Генералният секретар координира политиката и стратеги-
ята на партията. Той е оторизираният говорител на Федерал-
ната изпълнителна комисия. Представлява партията. Коорди-
нира работата на Федералната изпълнителна комисия. В слу-
чай, че изпълнява също и длъжността министър-председател 
на правителството, може да делегира някои от посочените 
функции на организационния секретар.

Секретариатите осъществяват функциите, посочени във 
вътрешния правилник, и носят отговорност за тях пред Фе-
дералния комитет и Конгреса.

Чл.43. Членовете на Федералната изпълнителна комисия, 
с изключение на председателя, генералния секретар и изпъл-
нителните секретари, трябва да се посветят предимно на за-
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дачите на Комисията. Те не могат да заемат публични изпъл-
нителни постове или преки назначения.

Чл.44. Овакантените места във Федералната изпълнител-
на комисия се попълват  от Федералния комитет чрез избори.

Чл.45. Федералната изпълнителна комисия контролира 
въпросите на партийното членство. Тя издава и разпределя 
партийните членски карти за цялата партия и освобождава 
партийните членове, които не са плащали членски внос пове-
че от шест месеца.

Чл.46. Федералната изпълнителна комисия може да оп-
ределя федерални делегати, които действат от нейно име и 
изпълняват възложените им функции под ръководството на 
съответния секретар. Федералните делегати могат да участ-
ват в заседанията на Федералната изпълнителна комисия, за 
да информират за дейността си.

ГЛАВА IV. ТЕРИТОРИАЛЕН СЪВЕТ

Чл.47. Териториалният съвет е федерален орган, който 
информира и оценява политиката на партията, засягаща те-
риториалната цялост, отношенията между автономните общ-
ности и отношенията на тези общности с държавата.

Чл.48 Териториалният съвет се свиква от генералния секре-
тар на Федералната изпълнителна комисия на редовни заседа-
ния един път на два месеца и на извънредни заседания, когато 
обстоятелствата го изискват. Съветът е съставен от генералния 
секретар на ФИК, организационния секретар, отговорника за 
автономната политика, генералните секретари на всички на-
ционални или регионални федерации и генералния секретар 
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на Социалистическата младеж, председателите на ИРСП в ав-
тономните общности, говорителя на Социалистическата група 
в Сената и председателя на Федерацията на общините и про-
винциите (ФОП), ако той е член на партията, или от члена на 
ИРСП, заемащ най-висок пост в Изпълнителната комисия на 
ФОП, ако нейният председател не е партиен член.

Членовете на Териториалния съвет могат да изберат гене-
рален координатор от състава на Съвета.

На заседанията на Съвета могат да се канят отговорници-
те за отделни сфери във Федералната изпълнителна комисия, 
както и публични отговорни лица, в случай, че се разглеждат 
въпроси, които засягат тяхната дейност. 

ГЛАВА V. ФЕДЕРАЛНА КОМИСИЯ ЗА ЛИСТИТЕ

Чл.49. 
1. Федералната комисия за листите е съставена от члено-

вете на Федералната изпълнителна комисия, посочени от са-
мата нея, и от членовете на Федералния комитет, избрани от 
неговия състав. Лицата, избрани за членове от Федералния 
комитет, трябва да съставляват мнозинство. По въпроси, за-
сягащи техните избирателни райони, се изслушват предвари-
телно регионалният или националният генерален секретар, 
генералният секретар на всяка провинциална или островна 
изпълнителна комисия и генералният секретар на Социалис-
тическата младеж. Ако Федералната комисия за листите сче-
те за необходимо, тя може да покани генералния секретар на 
общинската организация.

2. Федералната комисия за листите прави оценка преди 
окончателното одобряване от Федералния комитет на канди-
датите в различните избори.
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3. Ако това се налага от политическите обстоятелства или 
го изисква общият интерес на партията, Федералната коми-
сия за листите може да отмени провеждането в определени 
територии на първични избори, свикани от Федералния ко-
митет, след като има предварителен доклад или молба от на-
ционалните или регионалните изпълнителни комисии.

ГЛАВА VI. ФЕДЕРАЛНА КОМИСИЯ ЗА ЕТИКА И
ГАРАНЦИИ

Част 1а  Федерална комисия за етика и гаранции

Чл.50. Федералната комисия за етика и гаранции е съста-
вена от председател, секретар и петима членове, избрани на 
Федералния конгрес на партията.

Статутът на член на Федералната комисия за етика и га-
ранции е несъвместим с този на членове на Федералната и 
регионалните изпълнителни комисии и на Ревизионната ко-
мисия на всяко ниво.

Федералната комисия за етика и гаранции се ползва със 
свобода, власт и независимост при упражняването на своите 
функции, а решенията й намират израз в резолюции, предуп-
реждения или препоръки. Те не подлежат на обжалване.

Партийните членове, които смятат, че е засегнато или на-
рушено някое от техните уставни права, могат да се жалват 
направо и да разчитат на закрилата на Федералната комисия 
за етика и гаранции, ако органът, на който се приписва нару-
шението, е Федералната изпълнителна комисия, и на втора 
инстанция, когато предполагаемите нарушения са допуснати 
от другите партийни органи.
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На регионално равнище се създават само комисии за етика.

Чл.51. От компетенцията на Федералната комисия за ети-
ка и гаранции е:

     
1. Да гарантира признатите от Партийния устав права на 

индивидуалните и колективните членове чрез устано-
вените регламентиращи средства.

2. Да информира Федералния комитет за възникнали спо-
рове между партийни членове, между партийни члено-
ве и партийни органи или между партийни органи.

3. Да прави оценки по молба на различни колективни пар-
тийни органи.

4. Да контролира процедурата на вътрешните избори, осъ-
ществявана от системата на първични избори.

5. Да проверява и контролира имущественото състояние 
на партийните членове и икономическата дейност на 
лицата, избрани или назначени на публични постове.

6. Да бди за спазването на нормите на несъвместимост на 
публични постове, заемани от социалисти.

7. Да гарантира изпълнението на политиката на защита на 
данните, като намира решение на евентуалните риско-
ве, произтичащи от нормативите по тази материя.

Част 2а Дисциплинарни разследвания

Чл.52. Общинските и местните изпълнителни комисии, 
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както и провинциалните и островните общински комисии, 
са компетентни да водят дисциплинарни разследвания сре-
щу партийни членове, служебно или по обоснована молба, в 
съответствие с предвиденото във Федералния правилник за 
партийните членове.

Разследванията, отнасящи се до допускане на по-леки или 
сериозни грешки, се решават от националните или регионал-
ните изпълнителни комисии. Техните решения могат да се 
обжалват пред Федералната комисия за етика и гаранции.

В случаите на дисциплинарно разследване, при което, по-
ради допускане на много сериозна грешка, се изискват сан-
кциите “преустановяване на партийното членство за повече 
от една година” или “изключване”, изпълнителните комисии, 
водещи разследването, го предават на Федералната изпълни-
телна комисия, която взема решения.

Срещу решенията на Федералната изпълнителна комисия 
може да се повдигне жалба единствено пред Федералната ко-
мисия за етика и гаранции. Възраженията, отнасящи се до 
вътрешнопартийния живот, се решават от Федералната из-
пълнителна комисия.

Чл.53. 
1. Изключване от партията с решение на Федералната 

изпълнителна комисия - по нейна инициатива или по 
настояване на регионалните, провинциалните, остров-
ните и областните изпълнителни комисии - се налага в 
следните случаи:

а) Напускане от партиен член на социалистическите 
групи в различните институции.
б) Официално включване на партиен член в предизбор-
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ната листа на друга партия.

в) Подписване или подкрепа на вот на недоверие с дру-
га партия или коалиция по собствена инициатива срещу 
кметове или други изборни длъжности от листите на 
ИРСП.

г) Подписване или подкрепа на вот на недоверие в про-
тиворечие с решение, прието от ръководните органи на 
партията.

д) Действия, противоречащи на решения, приети от ръ-
ководните органи на партията.

2. Може да се налага временно изключване при извърш-
ване на тежки нарушения, които по преценка на Феде-
ралната изпълнителна комисия заслужават тази мярка. 
В тези случаи се пристъпва по-късно към съответното 
дисциплинарно разследване.

Част 3а Деклариране на имущество и дейности

Чл.54. Всички кандидати в партийни листи трябва да дек-
ларират своето имущество и дейности преди окончателното 
утвърждаване на листата от компетентния орган на всяко 
ниво. Неспазването на това задължение може да доведе до 
изключване на кандидата от листата. Избраните кандидати 
и лицата, заемащи публични длъжности, са длъжни да пред-
ставят такава декларация при изтичането на мандата им или 
при напускане на поста, на който са били назначени.

Чл.55. Комисията може да изисква във всеки един момент 
допълнителна информация от лицата, заемащи публични 
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длъжности, за имущественото им състояние и икономичес-
ките дейности, с които са свързани. Неспазването на задъл-
жението за предоставяне на исканите данни или за оказване 
на съдействие на Комисията представлява дисциплинарно 
нарушение и води, след предварително предупреждение, до 
временно отменяне на партийното членство.

 
Чл.56. Лицата, които заемат публични постове и членуват 

в партията, могат да се обръщат към Федералната комисия 
за етика и гаранции, когато биват оклеветявани или стават 
обект на тенденциозни информации за тяхното имущество 
или дейности, с цел Комисията да поеме защитата на тяхната 
личност и достойнство. 

ГЛАВА VII. ФЕДЕРАЛНА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

Чл.57. Федералната ревизионна комисия е органът, нато-
варен да проверява счетоводството, да контролира стопанис-
ването на икономическите средства на партията и тяхното из-
ползване в съответствие с решенията на ръководните органи. 

Преценка за икономическото управление на имуществото 
и правата на партията се прави от Федералния конгрес и суб-
сидиарно от Федералния комитет. Достоверността на докла-
дите и цифрите, които представя Федералната изпълнителна 
комисия, се гарантира от Федералната ревизионна комисия. 

Федералният конгрес избира Федералната ревизионна ко-
мисия. Тя се състои от пет членове, чиято задача е да извърш-
ват на всеки шест месеца ревизия на сметките на партийната 
каса. Комисията отговаря единствено пред Конгреса, въпреки 
че е длъжна да информира Федералния комитет, когато той 
поиска това и най-малко един път годишно за приключването 
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на бюджетите. По молба на Федералната изпълнителна коми-
сия Ревизионната комисия може да прави доклади и отчети 
по конкретни аспекти на партийните сметки като цяло или  
на счетоводната дейност на конкретен орган. Тези документи 
се приемат за сведение.

ГЛАВА VIII. ЧЛЕНСТВО И РЕГИСТРИ

Чл.58. Организационният секретариат е натоварен да 
наблюдава и актуализира регистъра на партийните членове. 
Той изработва и съхранява Общия регистър на партийните 
членове. Сред функциите му е тази да информира компе-
тентните органи в установените в Устава срокове за състава 
на списъците в изборите и да бди за стриктното спазване на 
постановеното от Устава по отношение на всичко, свързано с 
процесите на приемане на нови членове, отпадане и премес-
тване на партийни членове.

ГЛАВА IX. КОНФЕРЕНЦИИ

Чл.59.
1. Испанската работническа социалистическа партия про-

вежда най-малко един път в периода между два конгреса кон-
ференции, посветени на политически и секторни въпроси от 
особена важност, със специфичен дневен ред. В тях участват 
с право на глас партийните членове, представляващи органи-
зационните, териториални и секторни нива в партията.

2. Конференциите се свикват от Федералния комитет по 
негова инициатива или по предложение на Федералната из-
пълнителна комисия. В обявата се определя броят на участ-
ниците, тяхното териториално разпределение, както и темата 
на конференцията.
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3. Дневният ред за провеждането на конференциите се 
определя в самата обява за свикването им и в съответствие с 
нормите в Правилника за конгресите.

РАЗДЕЛ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И
ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

ГЛАВА I. ЗА ПРАВОМОЩИЯТА

Чл.60. Федералната изпълнителна комисия е натоварена 
да предостави всички правомощия, необходими за правилно-
то функциониране и управление в областта на администра-
цията и финансите на партията.

Чл.61. В правомощията се посочват подробно правата, 
които се предоставят, така че да направят възможно правил-
ното функциониране, конкретното определяне на аспектите, 
свързани с всякакви финансови задължения чрез ипотечни 
кредити, хазна и т.н., както и осъществяването на авали, при 
които гаранция са субсидиите, получавани от автономните 
парламентарни групи.

Чл.62. Правата, включени в правомощията, се анулират 
автоматично след провеждането на съответния Конгрес и се 
предоставят други, нови права.

ГЛАВА II. ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ПАРТИЯТА

Чл.63. С цел да се установи необходимият контрол в об-
ластта на стопанисването на имуществото, чийто титуляр е 
партията, задължително изискване за осъществяването на 
операции на покупка, продажба, залагане като депозит или 
ипотекиране на имущество е предварителното съгласие на 
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Федералната изпълнителна комисия чрез специално пълно-
мощно за всяко конкретно действие.

ГЛАВА III. ИЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТИТЕ

Чл.64. От компетенция на Федералната изпълнителна ко-
мисия е да одобри проекта за бюджет на партията, който се 
внася в подробен вид  във Федералния комитет за окончател-
ното му приемане.

Федералната изпълнителна комисия одобрява бюджетите 
за изборите (бюджетите на кампаниите), когато те се провеж-
дат на държавно равнище.

ГЛАВА IV. ФИНАНСИРАНЕ, РАЗХОДИ И
СЧЕТОВОДСТВО НА ПАРТИЙНИТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Чл.65. Федералната изпълнителна комисия определя за-
дължителни за изпълнение норми в областта на админист-
рирането, финансирането и счетоводната дейност на различ-
ните партийни инстанции, с които запознава Федералния 
комитет.

Чл.66. Федералната изпълнителна комисия  може да изис-
ква за сведение от Федералната ревизионна  комисия доклади 
и оценки за конкретни аспекти на партийните сметки като 
цяло или на счетоводството на конкретен партиен орган.

По същия начин могат да се изискват външни одити, кога-
то това се счете за необходимо, с цел подробното запознаване 
със сметките.

Чл.67. Ако обстоятелствата го изискват, Федералната из-
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пълнителна комисия може да наложи контрол върху сметките 
на всеки партиен орган, без това да отменя отговорностите за 
грешките, които са допуснали отговорните лица.

ГЛАВА V. ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.68. Членският внос се определя всяка година от Феде-
ралния комитет по предложение на Федералната изпълнител-
на комисия.

Чл.69. Федералната изпълнителна комисия може да пред-
лага извънредни членски вноски за одобрение от Федералния 
комитет.

Чл.70. Федералната изпълнителна комисия предлага за 
одобрение от Федералния комитет специален членски внос 
за лицата, представляващи партията на различни постове и 
приравнените към тях, както и нормата за определянето на 
неговия размер и механизмите за ревизирането му.  

РАЗДЕЛ VI. ИЗБОРНИ ПРОЦЕДУРИ

Чл.71. Изработването на листите на кандидатите за законо-
дателни, местни, автономни избори и различни публични пос-
тове от името на ИРСП се основава на следните принципи:

–  Равен достъп на всички партийни членове до за-
висещите от партията публични постове;

–  Представителност и социална проекция на кан-
дидатите;

–  Принцип на заслугите, осигуряващ подбора на 
най-квалифицираните партийни членове;

–  Периодично и постепенно обновление при уп– 
ражняването на публични функции; недопускане 
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на акумулиране на организационни и институци-
онални длъжности;

–  Спазване на принципа на паритетна демокрация.

Комисиите за листите трябва да разполагат с широка ин-
формация за личния, професионалния и политическия път на 
развитие на кандидатите и да установят механизми за обек-
тивна преценка на техните заслуги.

Чл.72. Членовете на ИРСП не могат да заемат едновре-
менно повече от една пряко избираема институционална 
длъжност. В това отношение не се вземат предвид другите 
длъжности, присъщи или произтичащи от главната.

Чл.73. Правилникът за подбор на публичните длъжности 
регулира следните въпроси: 

1. Процедура за подбор на кандидати за законодателните, 
автономните и местните избори.

2. Компетенции на партийните органи при изработването 
на кандидатурите.

3.Организация и функциониране на комисиите за гаран-
тиране на изборния процес, които контролират тези 
процедури.

РАЗДЕЛ VII.  ФЕДЕРАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА
ГРУПА НА ИРСП

Чл.74. Федералната парламентарна група на ИРСП е пос-
тоянната парламентарна опора на правителството, когато то 
се ръководи от партията. Тя трябва да разяснява на общество-
то достатъчно и задълбочено реформите, осъществявани от 
ръководените от социалистите институции.
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Федералната социалистическа парламентарна група пред-
ставя на Федералния комитет годишен доклад за осъществе-
ната от нея дейност.

Гореизложеното се прилага (при необходимото адаптира-
не) за всички институционални социалистически групи (пар-
ламент, автономни общности, депутации, островни съвети, 
общински съвети и местни корпорации).

Говорителят на Социалистическата парламентарна група 
в Конгреса на депутатите участва в заседанията на Федерал-
ната изпълнителна комисия, но без право на глас.

Чл.75. Членовете на Федералната парламентарна група 
на ИРСП приемат и са длъжни да спазват Декларацията на 
принципите и резолюциите, приети от Федералния конгрес 
на партията.

При упражняването на своите функции те са задължени 
да прилагат резолюциите и решенията, приети от ръководни-
те органи на партията.

По въпросите, по които няма решение или резолюция на 
ръководните партийни органи, парламентарната дисциплина 
се основава на спазването на обсъдените и приети с мнозин-
ство решения от Парламентарната група.

Чл.76. Всички членове на Парламентарната група прие-
мат задължението да представят оставката си на председа-
теля на парламента, ако след като са били избрани, нанесат 
вреда на ИРСП.

Чл.77. При всички положения членовете на Федерална-
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та парламентарна група се подчиняват на единодействие-
то и дисциплината при гласуването. Ако някой от тях не ги 
спазва, Парламентарната група и Федералната изпълнителна 
комисия могат да поставят за разглеждане поведението му 
във Федералния комитет. В случай, че Федералният комитет 
прецени като сериозно действието на дадения член на Пар-
ламентарната група, той има правото да процедира за осво-
бождаването му от групата със започването на съответното 
разследване от Федералната комисия за етика и гаранции. 
Същата предлага какви решения да бъдат приети.

Чл.78. Паричните възнаграждения, които получават чле-
новете на Парламентарната група, се внасят автоматично в 
текуща сметка, определена за тази цел от Федералната изпъл-
нителна комисия. Федералният комитет определя размера на 
възнагражденията, полагащи се на групата.

Чл.79. Членовете на Федералната парламентарна група 
остават свързани със своите организационни единици, вклю-
чително и когато зависят само от Федералния комитет или 
от Федералната изпълнителна комисия по отношение на дей-
ността си в парламента.

Чл.80. Парламентаристите, които не са членове на ИРСП, 
но желаят да се запишат във Федералната парламентарна гру-
па на ИРСП, могат да го направят, при условие, че приемат 
задълженията, формулирани в чл. 75 и чл. 77 на настоящия 
Устав. Това става по предложение на генералния секретар на 
Социалистическата група, одобрено от Федералната изпъл-
нителна комисия. Тези парламентаристи обаче не могат да 
представляват съответната Социалистическа група.

Чл.81. Социалистическите групи избират от своите чле-
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нове постоянна комисия, съставена от председател, генера-
лен секретар и помощен секретар, както и от предвидените 
във вътрешния правилник други длъжности.

Федералната изпълнителна комисия предлага кандидати 
за заемането на тези длъжности.

РАЗДЕЛ VIII. ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ НА
АВТОНОМНИТЕ ОБЩНОСТИ И СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКИ ГРУПИ В МЕСТНИТЕ КОРПОРАЦИИ

Чл.82. По всички специфични въпроси на тяхната тери-
тория парламентарните групи на автономните общности и 
социалистическите групи на местните корпорации зависят 
от съответните партийни органи и са длъжни да приемат и 
спазват резолюциите и програмите.

По същия начин се спазват и принципите, изразени в 
предходния раздел и отнасящи се за Федералната парламен-
тарна група на ИРСП.

Чл.83. Във всеки провинциален или регионален избира-
телен район се създава Парламентарен кабинет за връзки с 
обществото, съставен от евродепутати, национални и авто-
номни парламентаристи, който работи в сътрудничество със 
съответните секретариати за връзки с обществото и техните 
групи и секторни комисии. Целта е да се засили обществени-
ят диалог и връзката на парламентаристите със социалните и 
гражданските движения в техния избирателен район.

Чл.84. Националните и регионални партии са длъжни да 
приведат социалистическия проект в съответствие със спе-
цифичните условия, в които действат. Те се ползват с пъл-
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на автономност в ръководството на политическата дейност в 
рамките на техните уставни компетенции и в общата рамка 
на Социалистическата програма.

Предизборните програми на равнище националност или 
регион, политиката на съюзи и законодателното развитие 
трябва да се консултират с Федералната изпълнителна коми-
сия. Ако възникнат разногласия, спорът се внася за разглеж-
дане във Федералния комитет.

Преди определянето на кандидатурите за президент и пра-
вителства на автономните общности съответните партийни 
органи трябва да информират федералните органи за своите 
намерения.

Координирането на парламентарната дейност и законода-
телните инициативи се осъществява чрез Офиса за автоном-
на координация.

РАЗДЕЛ IX. СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
НА ИСПАНИЯ

Чл.85. Социалистическата младеж на Испания е младеж-
ката организация на ИРСП. Нейните ръководни органи и 
членове имат задължението да приемат и изпълняват Програ-
мата и резолюциите на Конгреса, решенията на Федералния 
комитет и на Федералната изпълнителна комисия.

Възрастовата граница за влизане в Социалистическата 
младеж е 25 години, а възрастовата граница за членство в ор-
ганизацията - 30 години.
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Чл.86. Членовете на Социалистическата младеж, които 
същевременно членуват в ИРСП, имат всички права и задъл-
жения, записани в Устава.

Общинските и местните изпълнителни комисии съдейс-
тват за включването на младежи на възраст до 25 години в 
Социалистическата младеж.

Чл.87. Социалистическата младеж на Испания (СМИ) се 
ползва с автономия в нейните основни организации. Тя нами-
ра конкретен израз във възможността да провежда свои конг-
реси и да избира ръководни органи на всички равнища. Резо-
люциите на СМИ подлежат на потвърждение от ръководните 
органи на ИРСП, с цел да не се допуснат противоречия.

Социалистическата младеж на Испания е представена в 
изпълнителните органи на ИРСП чрез генералния секретар 
на съответното ниво, който е с право на глас.

 
Участието на Социалистическата младеж на Испания с 

право на глас в партийните конгреси и конференции на наци-
онално или регионално, областно, провинциално и островно 
равнище се определя на базата на нейния регистър, изработен 
в съответствие с установената процедура за партийния регис-
тър, под контрола на организационния секретар на ИРСП и 
като се използва същата скала за оценяване, която се прилага 
за цялата партия. Организационните секретари на ИРСП и на 
СМИ подготвят необходимия сертификат за всяко територи-
ално равнище. При всички положения представителството на 
СМИ е най-малко 2 % и най-много 5 % от всички представи-
тели на съответните конгреси или конференции.

Представителството на СМИ във федералните конгреси и 
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конференции е 2% от всички делегати.

Чл.88. Социалистическата младеж на Испания, работеща 
в сътрудничество с ИРСП, е отговорна за разработването на 
социалистическата политика за младежта.

За целта функционира Комисия за младежта със съпред-
седатели генералните секретари на двете организации. В нея 
участват още четирима членове от съответните федерални 
изпълнителни комисии. Комисията за младежта се занимава 
специално с предизборните програми на ИРСП.

РАЗДЕЛ X. “ЕЛ СОСИАЛИСТА”

Чл.89. “Ел сосиалиста” е теоретичен орган на Испанска-
та работническа социалистическа партия. В заглавието му 
трябва да присъства “създаден от Пабло Иглесиас”. Перио-
дичността на издаването му се определя от Федералната из-
пълнителна комисия.

 
Чл.90. Ръководството и администрирането на “Ел соси-

алиста” са пряка отговорност на Федералната изпълнителна 
комисия. Тя определя и неговия директор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Първа допълнителна разпоредба: Организационното изг-
раждане на политическите партии, възникнали в процеса 
на социалистическо единство, се регулира от приетите ре-
шения на съответните конгреси.

Втора допълнителна разпоредба: Регионалните комитети 
или комитетите на националностите свикват своите реги-
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онални конгреси в срок до 60 дни след провеждането на 
Федералния конгрес.

Трета допълнителна разпоредба: Изключение от принци-
па, формулиран в чл. 72 на настоящия Устав, се прави по 
предложение на Федералната изпълнителна комисия или 
от съответните органи на всяко териториално равнище. 
То се потвърждава от Федералния комитет.

Четвърта допълнителна разпоредба: Установените в Уста-
ва скали за участие и представителство на секторните ор-
ганизации и на Социалистическата младеж на Испания на 
различните териториални нива не подлежат на промени.

Пета допълнителна разпоредба: Партиен член не може да 
заема изпълнителен организационен пост в продължение 
на повече от три последователни мандата.   

Шеста допълнителна разпоредба: Освен установените в 
Устава специфични несъвместимости между постове и 
функции, партийните членове не могат да заемат еднов-
ременно повече от две изпълнителни организационни 
длъжности, освен ако те са присъщи на или произтичащи 
от главната длъжност или функция.

Седма допълнителна разпоредба: При всички процеси, 
изискващи вътрешни избори (конгреси, конференции, 
първични избори и съставяне на национални, автономни 
и общински избирателни списъци), Федералният регис-
тър, който се използва, се закрива в деня на провеждане 
на изборите от съответните суверенни органи. Регистърът 
може да бъде консултиран в общинските организации.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Първа заключителна разпоредба: Настоящият Устав е из-
менен с резолюциите на 36-ти конгрес, проведен в Мад-
рид на 2, 3 и 4 юли 2004 година. 

Втора заключителна разпоредба: Правилници

Настоящият Устав ще бъде доразвит от следните разпо-
редби и правилници:

– Правилник на Федералния комитет,
– Правилник за функционирането на Федералната из-

пълнителна комисия,
– Федерален правилник на конгресите,
– Регулиращ норматив за общата структура и функ-

циониране на партията,
– Правилник за партийното членство,
– Регулиращ норматив за публичните длъжности,
– Правилник на асамблеите,
– Правилник на федералните контролни органи.
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1
УСТАВНИ ПРАВИЛА

Чл.1. Име и цели
1. Името на организацията е Лейбъристка партия (нари-

чана по-долу партията). Нейната задача е да организира и да 
поддържа политическата дейност на лейбъристите в парла-
мента и в цялата страна.

2. Тя има за цел да прилага на практика, доколкото това е 
осъществимо, принципите, одобрени от Конференцията  на 
партията.

Чл.2. Партийна структура и партийни организации
1. Националният изпълнителен комитет на партията 

(НИК), който носи отговорност пред Партийната конферен-
ция, е основният административен  орган на партията.

2. Партията е организирана на следната основа:
а) По решение на НИК във всеки Уестминстърски 

избирателен район се създава партийна секция, известна като 
Избирателен район на Лейбъристката партия или ИРЛП.

б) Членовете на ИРЛП трябва да бъдат групирани в 
организации. Броят и районът, който те ще обхващат, се опре-
деля от ИРЛП и от НИК.

в) Във всеки ИРЛП може да бъде учреден Женски 
форум, включващ всички жени в ИРЛП. Може да бъде учре-
ден и Етнически форум, включващ всички членове, принад-
лежащи към различни етнически малцинства.

г) Партията в Шотландия, в Уелс и във всички анг-
лийски региони осъществява своята дейност чрез: партийна 
централа на Шотландия, на Уелс или регионална партийна 
централа, шотландско ръководство, уелско ръководство или 
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районно ръководство, както и чрез Европейския избирателен 
район. Могат да бъдат създадени и шотландски и уелски жен-
ски комисии или регионални женски комисии, както и регио-
нални етнически форуми.

д) По преценка за целесъобразност и с решение на 
НИК могат да бъдат създадени комисии по местно самоуп-
равление на места, където местната власт се избира пряко.

е) Представителите в местната власт се организират 
на местно ниво в лейбъристки групи и на национално ниво в 
Асоциация на лейбъристките съветници.

ж) Младежи между 15 и 26 години включително са 
членове на младежката организация на Лейбъристката партия 
“Младите лейбъристи”. Те могат да формират местни органи-
зации на “Младите лейбъристи” в Англия, Шотландия и Уелс.

з) Студентите-членове на партията се организират 
на национално ниво в студентската организация на партията 
“Студентите-лейбъристи”.

и) Националният съюз на синдикатите включва син-
дикатите на партията.

3. След решение на НИК, което е окончателно и обвър-
зващо, организациите могат да станат част от партията, ако 
попадат в следните категории:

а) синдикати, които са част от Конгреса на синдикатите, 
или такива, които са разглеждани от НИК като реално рабо-
тещи синдикати;

б) общности за сътрудничество;
в) социалистически общности;
г) други организации, които по преценка на НИК имат 

интереси, съвпадащи с интересите на Лейбъристката партия.

4. Всички организации на партията трябва да:
а) приемат Програмата, политиката и принципите на 
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партията;
б) приемат да се подчиняват на Устава и на установените 

Правила на партията;
в) представят своите политически правилници пред НИК.

5.
а) Политически организации, които не са част от партията 

или не са асоциирани към партията с национално споразуме-
ние, които имат своя собствена програма, принципи и поли-
тика на отделна пропаганда; имат свои клонове в избирател-
ните райони; ангажирани са с подпомагането на кандидати 
за парламента или за местната власт; обвързани са с някоя 
политическа организация в чужбина - не могат да бъдат част 
от партията.

б) Звеното в НИК, което се занимава със събирането и об-
работката на заявления за присъединяване към партията от 
различни социалистически общности, трябва да работи в съ-
ответствие с процедурните разпоредби, определени от НИК, 
които са на разположение на правния отдел.

6.
а) (1) Всеки синдикат към партията заплаща членски внос 

от 2,5 паунда за всеки  свой член.
(2) След консултация с организациите на партията НИК 

определя членския им внос. Ако е необходимо, той се одоб-
рява на Годишна конференция.

б) Членският внос се разпределя към Националния фонд 
за избори, както е предвидено в чл.8.3 (к) от тези правила.

в) Членският внос се заплаща на четири вноски, съответно в 
началото на януари, на април, на юли и на декември. Той трябва 
да бъде изплатен не по-късно от 31 декември същата година.

7.
а) Членският внос на всяка социалистическа общност или 
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на друга организация е 1,25 паунда за всеки член на година.

б) 0,10 паунда от членския внос за всеки член се разпре-
деля за Националния фонд за избори, както е предвидено в 
чл.8.3 (к) от тези правила.

в) Целият членски внос трябва да бъде изплатен не по-
късно от 31 декември.

8. Членският внос и разпределението му може да бъде 
променяно от Партийната конференция.

9. 
а) Членският внос за всеки член се събира в партийната 

централа и се разпределя между централата, съответната ра-
йонна централа или централата на Шотландия/Уелс и съот-
ветната организация на ИРЛП, както е описано в правилата 
за членство (2В.2).

б) НИК подготвя от името на всички организации от ИРЛП 
осигурителна схема, която включва застрахователна премия 
за участие в частични избори, обществени задължения и 
всички други законови рискове, покриването на които НИК 
счита за уместно. Приблизителната сума на такава осигуров-
ка е обект на консултации по време на годишното заседание 
на Партийната конференция. Всяка организация на ИРЛП 
трябва да бъде уведомена за частта от сумата, която трябва да 
бъде изплатена най-късно до 15 април, като е възможно тази 
сума да се приспадне от членския внос на организациите от 
ИРЛП.

Чл.3. Финансова структура на партията
1. Партията поддържа своя финансова структура, одобре-

на от Избирателната комисия. Тя включва централна органи-
зация и счетоводни отдели.
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2. По-долу изброените звена могат да бъдат регистрирани 
като счетоводни отдели в съответствие с финансовата струк-
тура на партията, след одобрение на НИК:

а) организациите от ИРЛП;
б) Шотландската лейбъристка партия;
в) Уелската лейбъристка партия;
г) “Студентите-лейбъристи”;
д) Парламентарната група на Лейбъристката партия 

(ПГ ЛП);
е) комисиите по местно самоуправление;
ж) други звена на партията, които по решение на НИК 

могат да бъдат регистрирани.

3. Всеки счетоводен отдел трябва да се придържа към за-
коновите си задължения за осигуряване на цялата необходима 
информация на партията, ако такава е потърсена. Неизпълне-
нието на това задължение може да доведе до налагането на 
дисциплинарни мерки  срещу членове, временно преустано-
вяване на дейността на съответния отдел или и двете заедно.

Чл.4.  Цели и ценности
1. Лейбъристката партия е демократична социалистичес-

ка партия. 

Ние вярваме, че чрез стимулиране на нашите общи усилия 
ще постигнем много повече, отколкото сами, за създаването 
на условия за реализиране на нашите възможности в полза на 
нас самите и на нашето общество. Общество, в което властта, 
благосъстоянието и възможностите не са в ръцете на малци-
на,  в което правата, които имаме, се отразяват и на задълже-
нията ни, в което ние живеем заедно и свободно, в условия на  
солидарност, толерантност и уважение.
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2. За постигането на тези цели ние работим за:
а) Динамична икономика, обслужваща обществения 

интерес, в рамките на която предприемачеството и конкурен-
цията вървят ръка за ръка с партньорството и сътрудничес-
твото за създаване на благосъстояние за нашия народ и се 
създават възможности за работа и просперитет с развиващия 
се частен сектор и висококачествените публични услуги.

б) Правово общество, което съди строго както слабия, 
така и силния, което осигурява сигурност срещу заплахи и 
справедливост на работното място, което възпитава семейс-
твата, стимулира създаването на равни възможности и осво-
бождава хората от тиранията на бедността, предразсъдъците 
и злоупотребата с властта.

в) Открита демокрация, при която правителството е 
длъжно да се отчита пред своите избиратели, а решенията да 
се вземат дотолкова, доколкото те са приложими за общнос-
тите или групите, които засягат, и в които основните права на 
човека са гарантирани.

г) Съхранена околна среда, която ние опазваме и раз-
виваме за  нашите бъдещи поколения.

3. ЛП се задължава да работи за закрилата и сигурността 
на английския народ, както и да си сътрудничи с европейски-
те институции, ООН и други международни организации за 
опазване на мира, свободата, демокрацията, икономическата 
сигурност и защитата на околната среда и други.

4. За постигането на тези цели ЛП работи със синдикати, 
общности за сътрудничество, както и с благотворителни ор-
ганизации, потребителски и други представителни  групи.

5. На основата на тези принципи ЛП се стреми да постигне 
общество, в което вярата в човека е управляващото начало.
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Чл.5. Програмата на партията
1. Партийната конференция взема решение в определени 

моменти от време за включване в Програмата на партията на 
предложения за законови, финансови или административни 
реформи. Това става на основата на Учредителната програма 
на Националния форум за политика, приета от Конференци-
ята. Предложения не могат да бъдат включени в Програмата 
на партията, освен ако не са приети от Конференцията с мно-
зинство от не по-малко от две трети от гласовете. 

2. Когато партията е управляваща, членовете на НИК, се-
дем членове, които не участват в правителството, но са част 
от Парламентарния комитет на ПГ ЛП, плюс председателят 
на ПГ, Кабинетът, председателят и заместник-председателят 
на Националния форум за политика, двама членове на ИРЛП, 
избрани за делегати от НФП, 11 членове на синдикалната 
ТУЛО - контактна група, определят кои точки от Програмата 
да бъдат включени в изборния манифест, подготвян от НИК 
винаги преди парламентарни избори. По време на съвместно 
заседание между тях  се определя и отношението на партията 
по принципни въпроси, касаещи изборите, които не са вклю-
чени в Манифеста.

Когато партията не е в управлението, председателят на 
Парламентарния комитет на ПГ ЛП заедно с председателя 
и двама заместник-председатели на Националния форум за 
политика определят кои точки от Програмата да бъдат вклю-
чени в Изборния манифест, подготвян от НИК винаги пре-
ди парламентарни избори. По време на съвместно заседание  
между тях се определя и отношението на партията по прин-
ципни въпроси, касаещи изборите, които не са включени в 
Манифеста.

3. НИК взема решение  кои точки от Програмата да бъдат 
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включени в Изборния манифест за Европейски парламент 
след консултации с групата на Лейбъристката партия в Ев-
ропейския парламент и със сестринските партии от Партията 
на европейските социалисти.

Чл.6. Партийна конференция 
1. Дейността на партията се ръководи и контролира от 

Партийната конференция, която от своя страна е подчинена 
на Устава и установените Правила на партията. Партийната 
конференция се свиква веднъж годишно, както и по всяко 
друго време, определено от НИК.

2. Правилата за свикване и провеждане на Конференцията 
се съдържат в глава 3. Те могат да бъдат изменяни с решение 
на НИК, което е предмет на одобрение от Конференцията. 
Партийната конференция и отделните заседания на Конфе-
ренцията  ще бъдат наричани “Партийната конференция”, а 
тези Правила (с изключение на специфични случаи, чийто 
контекст го изисква) се прилагат директно спрямо нея.

Чл.7. Партийни функционери и служители в партията
1. Партийни функционери

1А. Председател и заместник-председател на партията 
а) Председателят и заместник-председателят на партия-

та могат да изпълняват и функциите на председател и замес-
тник-председател на Парламентарната група на Лейбърист-
ката партия.

б) Председателят и заместник-председателят се избират 
или преизбират измежду членовете на ПГ ЛП в Камарата на 
общините в съответствие с процедурно правило 4 Б.2.
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1Б. Председател и заместник-председател на НИК
Председателят и заместник-председателят на НИК се из-

бират измежду неговите членове в съответствие с 4 Б.3.

1В. Генерален секретар
а) Генералният секретар на партията се назначава в съ-

ответствие с процедурно правило 4 Б.4. Той изпълнява и фун-
кцията на секретар на НИК.

б) Генералният секретар има право да освобождава от 
длъжност, тя/той може да делегира това си право на подходя-
що длъжностно лице от апарата или да посочи представител 
на партията, който да поеме тази функция.

1Г. Ковчежник
Ковчежникът на партията се избира от Конференцията на 

партията на редовното й годишно заседание в съответствие с 
предписанията на 4 Б.5.

1Д. Финансови контрольори
В съответствие с правило 4 Б.6. измежду делегатите на 

Конференцията се избират двама финансови контрольори на 
партията. Техният финансов доклад за годината след тяхното 
избиране се представя по време на годишното заседание на 
Конференцията.

2. Служители на партията
2А. С цел изпълнение на изискванията, установени със 

закон:

(1) Партията трябва да уведоми Избирателната комисия 
за:

а) своето предложение за председател на партията;
б) своето предложение за лицето, отговарящо за назнача-
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ването на служителите в партийната централа;
в) своето предложение за ковчежник на партията.
(2) Партията може да уведоми Избирателната комисия за:
а) своето предложение за заместник на ковчежника на 

партията;
б) своето предложение за отговарящия за кампаниите в 

партията.

(3) Всеки счетоводен отдел трябва да уведоми партията, 
а тя от своя страна трябва да уведоми Избирателната 
комисия за следните назначения:

а) своето предложение за ковчежник на счетоводството 
на партията;

б) своето предложение за заместник-ковчежник на счето-
водството на партията.

2Б. При случай 2А(1) б и в и 2А(2) a и б наемането на 
служители  става след одобрение на НИК.

Чл.8. Национален изпълнителен комитет
1. НИК се състои от:
а) 24 членове, които се избират пропорционално и при 

условия, упоменати в правила 3Б. и 4В.;
б) председателя и заместник-председателя на партията;
в) председателя на групата на Лейбъристката партия в 

Европейския парламент;
г) ковчежника на партията;
д) трима членове на парламента, които влизат в кабине-

та, и от които поне един е жена, определени от каби-
нета (или кабинета в сянка);

е) един младеж, избран от Националната конференция 
на младежкото движение на Лейбъристката партия. 
Всяка втора година представителят е жена;
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ж) един член, избран от Общността на черните социа-
листи в рамките на Лейбъристката партия по време 
на нейната Конференция по правилата, определени в 
правилника на социалистическата общност. 

2. Основната цел на НИК е да дава стратегическата насока 
на партията като цяло и да я поддържа и развива като активна 
партия в страната, работейки в партньорство с нейните пред-
ставители в Националния парламент, в Европейския парла-
мент, в държавната администрация и в местната власт.

Основните функции на НИК са:
а) да допринася за политическото развитие на партията;
б) да печели избори и да запазва подкрепата на избира-

телите си;
в) да поддържа добри позиции на всички нива, като по 

този начин се ангажира с постигането на висок стан-
дарт на обществения живот;

г) да гарантира високото качество на контактите с пар-
тийните членове;

д) да изпълнява своите оперативни и уставни задълже-
ния, определени в този член;

е) да поддържа балансирано партньорство между всички 
основни звена на партията;

ж) да гарантира, че партията изпълнява всички свои за-
конови и финансови отговорности в съответствие със 
законовите изисквания.

3. В допълнение към основните цели и задачи, задълже-
нията и правомощията на НИК включват и

а) Да поддържа и прилага Устава, Правилата и Посто-
янните разпоредби на партията и да не предприема никак-
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ви действия, които са в противоречие с основните партийни 
предписания, включително отделяне, откъсване, преустано-
вяване на съществуването или друг подобен тип поведение 
от страна на отделните организации и структури на партия-
та. За осъществяване на тези задължения той трябва да има 
право да отменя или да налага други административни мерки 
срещу членове на партията, чието поведение подлежи на сан-
кция чрез прилагане на Дисциплинарните правила, описани 
в глава 6.

б) Да гарантира съществуването и  да поддържа активни:
■  Районно ръководство на партията във всеки район, 

определен от НИК, а в случая на Уелс и Шотландия 
– ръководство на партията на Шотландия и Уелс;

■  Организации на ИРЛП в района на всеки Уестминс-
търски и Европейски избирателен район;

■  Група на лейбъристките съветници на всяко ниво на 
местната власт в областта или общината;

■  Група на лейбъристките съветници в местната власт.

в) Да формира и подпомага развитието на младежката 
организация на партията “Младите лейбъристи”, стимули-
райки формирането на младежки организации на партията по 
районите на страната, провеждайки редовни конференции на 
“Младите лейбъристи” и създавайки Национален комитет в 
съответствие с установените от Конференцията правила.

г) Да формира и подпомага развитието на женската орга-
низация на партията в страната, стимулирайки формирането 
на женски организации на партията по районите на страната и 
провеждайки редовни конференции на женската организация 
в съответствие с установените от Конференцията правила.

д) Да гарантира, че партийните събрания и мероприя-
тия ще бъдат проведени в спокойна и нормална обстановка; 
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че те ще бъдат организирани по такъв начин, че в тях да взе-
мат участие максимален брой членове на партията,  така че 
на  никой от членовете да не бъде отказан достъп до съответ-
ното събрание или мероприятие, независимо по каква причи-
на. Заплахи, както и  дискриминация по полов, расов признак 
или поради инвалидност са недопустими.  НИК може от вре-
ме на време да дава насоки и инструкции за провеждане на 
мероприятия, както и насоки и инструкции за прилагането на 
квота за женското участие.

е) Да провежда консултации с ПГ на Лейбъристката пар-
тия преди всяко парламентарно заседание и да свиква конфе-
ренции  по въпроси, свързани с дейността и развитието на 
партията, когато той или ПГ счете това за необходимо. Когато 
на власт е лейбъристко правителство, да провежда консулта-
ции преди формулирането на законодателни предложения.

ж) Да представя на редовното годишно заседание на 
Партийната конференция отчет за дейността и развитието 
на партията за периода на своя мандат, както и отчет за дей-
ността на комисиите на НИК, финансова справка и отчет на 
финансите. Те се изпращат до ИРЛП и партийните органи-
зации поне две седмици преди откриването на Партийната 
конференция.

з) Да предлага по време на Партийната конференция 
промени в Устава, Правилата и Постоянните разпоредби, ко-
ито счита за уместни. В съответствие с Правилата да пред-
лага резолюции и декларации по отношение на Програмата, 
принципите и политиките на партията, които според него се 
налагат от политическите обстоятелства.

и) Да основе и да следи дейността на Националния фо-
рум за политика, политическите комисии и Съвместния коми-
тет за политика при подготовката на учредителните програ-
ми, които да бъдат представени по време на Конференцията. 
НИК изработва насоки за създаването и работата на местни 
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форуми за политика.
й) Да изисква изборите за членовете на ИРЛП да бъдат 

проведени в съответствие с правила, които ИРЛП е утвърдил;  
провеждането на тези избори, когато е счетено за необходимо 
или когато е предвидено в тези правила, е на принципа един 
член - един глас, и в срок и при процедурни правила, опреде-
лени от НИК.

к) Да създаде и поддържа фонд, необходим за покрива-
не на някои или на всички разходи по дейността на партия-
та, включително финансиране на частични избори, и фонд за 
покриване на разходите на партията по време на парламен-
тарни избори. Да създаде още специален фонд с управители, 
назначени от НИК, измежду представители на синдикатите 
към партията, с цел подготовка, организиране и провеждане 
на кампании,  необходими при провеждане на национални 
избори. Този фонд е известен като Национален фонд за избо-
ри на Лейбъристката партия.

л) Да осигури увеличаването на средствата в този фонд 
чрез ипотека или по друг начин при отчетена целесъобраз-
ност; да употреби част от средствата за закупуване или за 
вземане под наем на сгради или парцели; да инвестира сред-
ства в ценни книжа и да ги предоставя за управление на по-
печители и да определи правомощията на тези попечители, 
общности, асоциации или компании,  чрез които те да изпъл-
няват своите задължения.

м) Да подготвя насоки, решения и да инициира про-
мени в Правилата на партията по време на Партийната кон-
ференция с цел гарантиране на изпълнението на законовите 
и финансовите отговорности на партията и да предприема 
действия по препоръка на генералния секретар за защита 
на партията от действия на организации и членове, които не 
спазват законовите изисквания, или които не си сътрудничат 
с партията.
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н) Да гарантира предоставянето на еднакви възмож-
ности на всички свои членове по отношение на всякакъв тип 
партийна дейност. НИК работи за изграждането на Лейбъ-
ристката партия като партия, която гарантира политиката, 
практиките и процедурите за съхраняване на принципите на 
равенството, включването и многообразието. НИК потвър-
ждава политиката за насърчаване предоставянето на равни 
възможности, противопоставя се на недостатъчната предста-
вителност и несправедливата дискриминация, включително 
и на основата на пол, раса, сексуална ориентация, инвалид-
ност или религиозни вярвания. НИК определя насоките за 
дейността на партията във всички сфери, включително по 
отношение на избора на кандидати на Уестминстърския из-
бирателен район за парламент, Европейския парламент, Шот-
ландския парламент, Уелското национално събррание, пряко 
избираните кметове и съветници. НИК носи отговорност за 
наблюдението и развитието на политиката за равенство.

4. НИК има правомощия да отсъжда при спорове, които 
могат да възникнат на всяко ниво на партията, включително 
в ИРЛП, в партийните организации и секции, между ИРЛП, 
други партийни секции и членове в тези секции, както и при 
спорове между членове или в рамките на някоя от организа-
циите. Когато правилата не включват специфични обстоятел-
ства, НИК може да приложи националните или регионални-
те обичаи и практика, ако случаят го изисква. Решението на 
НИК е окончателно и общозадължително за всички органи-
зации, секции и членове, за които се отнася.

5. Всички правомощия на НИК могат да бъдат изпълня-
вани при преценка за целесъобразност от избрани от него 
служители, комисии, подкомисии, от генералния секретар и 
други национални или регионални официални лица и опре-
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делени от НИК представители.
За избягване на евентуално дублиране НИК изрично упъл-

номощава своите служители и комисии за определен период, 
който счита за необходим. Освен това, винаги трябва да бъде 
отчетена необходимост за такова упълномощаване.

Чл.9. Общопартийна комисия по Устава
1. Общопартийната комисия по Устава (ОКУ) се избира от 

Партийната конференция в съответствие с 4В.4. Тя се състои 
от 11 членове на партията, които членуват в нея от поне  5 
години, считано от датата на приемането им в партията. 

2. Задължения и правомощия на ОКУ:
а) да определя чрез изслушване или по друг начин мер-

ки по административни въпроси, представени й за разглеж-
дане от ИРЛП в съответствие с разпоредбите на Дисципли-
нарните правила (гл. 6);

б) да определя чрез изслушване или по друг начин мер-
ки по административни въпроси, представени й за разглеж-
дане от служителите в партията по инструкция  на НИК;

в) в случай а) или б) се прилагат такъв тип дисципли-
нарни мерки, които са счетени за уместни. Нейното решение 
е окончателно и общозадължително.

3. 
а) ОКУ избира свой председател измежду членовете си 

всяка година, на своето първо за годината заседание.
б) Кворумът за заседание на ОКУ или за изслушване 

пред ОКУ е не по-малко от 4 души.
в) За по-добра организация на работата си в определен 

период или при отчетена необходимост ОКУ може да фун-
кционира под формата на комисии, като всяка се състои от 
не по-малко от трима души, които разполагат с пълните пра-
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вомощия на ОКУ. Всяка комисия избира свой председател, 
ако случаят го изисква. Тя трябва да включва поне по един 
човек от Подразделение-1 и Подразделение-3, определени в 
4В.4. Ако даден член на някое от подразделенията няма въз-
можност да вземе участие, той бива заместен от друг член на 
съответното подразделение, определен от ОКУ.

4. ОКУ или съответните й комисии трябва да имат предвид 
насоките и правилата, определени от ОКУ при изслушването 
и определянето на дисциплинарните мерки, които трябва да 
бъдат приложени по съответния случай. ОКУ има право на 
допълнение към насоките и правилата, както и на промени 
в процедурите си, с цел разрешаване на специфични случаи 
по еднакво справедлив начин и за двете страни – партията и 
нейния член, който е засегнат от конкретния случай.

5. ОКУ има право да се произнесе по даден случай без 
цялостно изслушване или спазване на определената за това 
процедура, ако провеждащите изслушването счетат с мно-
зинство, че случаят е незначителен, неоснователен  или пред-
ставлява злоупотреба с ОКУ, или ако счетат, че в дадения слу-
чай няма нищо за разрешаване.

Чл.10. Сфера на приложение на Правилата
Общите разпоредби на правилника се отнасят за всички 

партийни единици. Решенията, взети на основата на Устав-
ните правила, се отнасят за:

а) ИРПЛ;
б) организациите на ИРПЛ;
в) женските форуми;
г) “Младите лейбъристи” и организациите на “Младите 

лейбъристи”;
д) лейбъристките съвети в местната власт;



198 199198 199

е) лейбъристките групи в местната власт;
ж) шотландското ръководство, уелското ръководство 

и английските районни ръководства, включително когато се 
имат предвид като Европейски избирателен район; 

з) етническите форуми.

2. НИК има правомощия да оказва санкции, когато счете 
това за необходимо, и да прави промени в Правилата, опре-
делени от Партийната конференция. Тези промени трябва да 
са в синхрон с духа и основната идея на Правилата, приети 
от Партийната конференция, и да не променят целите на пар-
тията, условията за членство (индивидуално или на органи-
зация), процедурата за избиране на кандидати за парламент 
или местна власт (с изключение на тези, предвидени в Пра-
вилата), или да не водят до промяна на отношенията между 
ИРЛП и партията.

3. Партийните организации могат да приемат допълни-
телни правила, които не трябва да бъдат в разрез с Прави-
лата, приети от Партийната конференция. Те трябва да бъ-
дат представени за одобрение на НИК преди финалното им 
одобрение и прилагане; по време на процеса на одобрение 
или отхвърляне на тези правила не могат да бъдат предлагани 
други правила.

4. Съществуващият устав и Правилата, или една част от 
тях, могат да бъдат изменяни или допълвани чрез резолюции, 
гласувани по време на Партийната конференция по начин, 
определен в процедурните правила за свикване и провеж-
дане на Партийната конференция. Известието за подготвяне 
на резолюция за промяна на Устава или Правилата трябва да 
бъде изпратено до генералния секретар по начин, определен 
в процедурните правила.
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5. За избягване на дублирането на функциите при спорове 
относно значението, интерпретацията или общото приложе-
ние на Устава, Постоянните разпоредби и Правилата на пар-
тията или на някоя от партийните организации, тези въпроси 
се предоставят за решение на НИК. То е окончателно. 

2
ПРАВИЛА ЗА ЧЛЕНСТВО

2А. Условия за членство в партията

2А.1. Членовете на партията заплащат членски внос в съ-
ответствие с предписанията на 2В.

2А.2.  Понятието “член на партията” включва всички ка-
тегории членство, изложени в 2Б. Всички членове, незави-
симо в каква категория попадат, имат равни права във всяка 
организация на партията

2А.3. Членовете на партията трябва да са граждани/мес-
топребиваващи  във Великобритания или граждани на Ейре, 
или местопребиваващи във Великобритания и Северна Ир-
ландия повече  от 1 година и:

2 A.3.1. да са на не по-малко от 15 години;
2 A.3.2. да приемат условията за членство, описани в този 

член;
2 A.3.3.  да не са членове на други политически партии и 

организации.
2А.4.

а) Член на партията, който подлежи на избиране, който 
е включен в списъка с кандидати или действа срещу кандидат 
на Лейбъристката партия, автоматично бива обявен за непод-
ходящ за член на партията или остава член на партията при 
налагане на дисциплинарни мерки, описани в 6А.2.

б) Член на партията, който се присъединява и/или под-
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крепя друга политическа организация освен Лейбъристката 
партия или някоя нейна организация, или подкрепя кандидат, 
който се обявява срещу официален кандидат на партията или 
публично декларира намерението си да се обяви срещу кан-
дидат на партията, автоматично бива обявен за неподходящ 
за член на партията или остава член на партията при налага-
не на дисциплинарни мерки, описани в 6А.2.

в) Партиен член, който е обявен за кандидат на Лейбъ-
ристката партия и доброволно е приел да бъде такъв според 
Правилата на партията, и който в срок по-малък от 14 дни е 
предоставил писмено съобщение за това си съгласие на мес-
тната организация на партията, преди да приключи определя-
нето на кандидатурите, бива обявен за неподходящ да заема 
изборни длъжности в партийните структури, но остава член 
на партията и могат да му се налагат дисциплинарните мер-
ки, описани в 6А.2.

г) Когато член на партията е бил обвинен в сериозно 
криминално престъпление и е бил осъден, НИК има право 
да наложи подходяща дисциплинарна мярка в следните раз-
новидности:

• прекратяване на членството  или отнемане правото на 
ползване на офис и  правото на представителност на 
партията за периода на излежаване на присъдата;
• отнасяне на случая до ОКУ;
• при решение на  ОКУ, основано на обвинение за извър-
шване на сериозно престъпление, той става автоматично 
неизбираем член на партията, субект на разпоредбите, 
описани в 6А.2 на наказателните правила.

2A.5. 
а) Граждани на Великобритания или Северна Ирландия, 

или граждани  на Ейре и Британските острови, които живеят 
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в чужбина, могат да станат членове на партията със статут на 
член в чужбина. Те се приемат в централата на партията, зап-
лащат определения за всички членове членски внос в пълен 
размер и гарантират, че приемат всички условия за членство 
в партията, описани в този член. Те могат да основават пар-
тийни клубове в чужбина, които се регистрират в централата 
на партията.

б) Гражданин на Великобритания или Северна Ирлан-
дия, който временно живее в чужбина, може да запази своето 
членство в партията, информирайки централата за адреса си 
на местоживеене, заплащайки определения за всички чле-
нове на партията членски внос в пълен размер и приемайки 
всички условия за членство в партията, описани в този член.

в) Членове на партията и клубове, които попадат в опи-
саните в този член категории, се наричат Лейбъристки ин-
тернационал, чиято дейност е урегулирана от правила, одоб-
рени от НИК. Той обаче трябва да изработи разпоредби за 
участието на свои представители в Партийната конференция 
с гласуване както при ИРЛП - 3В.3.1(б).

2А.6. За да бъде приет и да продължи да членува, всеки 
член на партията трябва да:

а) приеме и спазва Устава, Програмата, принципите и 
политиката на партията;

б) да бъде член на синдикат, ако счете за уместно, който 
е част от Конгреса на синдикатите или на синдикат, който 
според НИК е реално работещ. Той трябва със своите дейст-
вия да допринася за развитието на политическия капитал на 
синдиката (в противен случай не може да бъде член на пар-
тията);

в) е член на ИРЛП (където такъв съществува) на адреса, 
на който живее и е регистриран като избирател, освен ако не 
е променил своето местоживеене след датата на регистрация, 
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не е временно живеещ в чужбина или по някаква причина е 
бил възпрепятстван да се регистрира като жител на избира-
телния район;

г) заплаща членския си внос по банков път при стандар-
тен лихвен процент, ако е избран за обществен представител 
(член на Уестминстърския, Шотландския или Европейския 
парламент, на Великото Лондонско събрание или на органите 
за местната власт).

2А.7. НИК може да отмени членство в партията при съ-
ществуването на доказателства, че той/тя нито живее, нито 
е в избирателния списък и по тази причина (2 А.6(в)) не от-
говаря на условията за членство; или когато съществуват до-
казателства, че той/тя е предявил искане  за намаляване на 
членския внос или за регистриране на членство, когато няма 
такова право според 2Б.1.

2А.8. Членовете на партията нямат право на действия, ко-
ито според ОКУ са в ущърб или в огромна вреда за партия-
та. Всеки спор дали член на партията е в нарушение на тези 
разпоредби се разрешава от ОКУ в съответствие с Уставните 
или Дисциплинарните правила (глава 6).

2Б. Процедури за членство

2Б.1. 
а) Членство в партията се получава в съответствие с  

тези правила и всички приложими ръководни принципи на 
НИК. Членове на организации към партията, които не са чле-
нове на партията и са заплатили политическата си вноска за 
период от поне 12 месеца, могат да станат членове на партия-
та така, както организацията като регистриран член.

б) Без да е в ущърб на някоя от разпоредбите  на тези пра-
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вила и без да е в ущърб на своите правомощия, описани в чл.8, 
НИК е упълномощен да разреши всеки спор, възникнал по от-
ношение на членството в партията - било то по отношение на 
този въпрос или по въпроси от компетенциите на Дисципли-
нарната комисия на НИК. В тези случаи решението на НИК 
или на Дисциплинарната комисия на НИК е окончателно.

в) За избягване на дублиране на функциите и без да е в 
ущърб на правилата, всяко нарушение на тези процедури, на 
ръководните принципи на НИК и на Правилника за поведе-
ние се разглежда от ОКУ като дисциплинарно нарушение.

2Б.2. НИК определя процедурните ръководни принципи 
по отношение на въпроси, свързани с членството, включи-
телно и Правилника за поведение при набиране на членове. 
В частност, НИК подчертава следните сфери на потенциално 
нарушение на правилата за членство:

а) “купуването” на членство от индивид или фракция за 
друг индивид или група от индивиди, които иначе не са съг-
ласни да заплащат членски внос;

б) предлагането от страна на индивиди или фракции на 
намален членски внос на хора, за които е ясно, че не попадат в 
тази категория;

в) набирането на членове, които не живеят на посочените 
от тях адреси, в опит за манипулиране на местните партийни 
събрания или резултатите от избори;

г) разрешаването на тези лица, които не са съгласни да се 
регистрират, да гласуват за партията, да станат членове;

д) отказ за заплащане на членски внос, събиран на 
местно ниво.

Служителите и членовете на партията трябва ясно да осъз-
нават, че осъществяването на такъв тип нарушения на прави-
лата се отчита като поведение, което цели да дискредитира 
партията и въз основа на доказателства за такъв тип поведе-
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ние може да се достигне до дисциплинарни наказания и до из-
ключване, в съответствие с Уставните правила на партията.

2В. Членски внос

2В.1. Всеки член на партията заплаща минимален годи-
шен членски внос от 36 паунда, с изключение на:

а) членове без доходи, пенсионери, хора, които работят 
по-малко от 16 часа седмично, и хора, които са включени в 
правителствени програми за обучение. Те заплащат намален 
членски внос от 12 паунда годишно;

б) членове на синдикати и на социалистически общнос-
ти към партията, които все още не са пълноправни членове 
на партията, и заплащат политическа вноска, имат право на 
т.нар. регистрирано членство и заплащат годишен членски  
внос в размер на 12 паунда;

в) депутати, депутати в Европейския парламент и чле-
нове на Лейбъристката група в Камарата на лордовете запла-
щат годишен членски  внос в размер на 60 паунда;

г) нови членове под 19-годишна възраст или студенти 
могат да се присъединят към партията, като заплащат членс-
ки внос от 1 паунд годишно, докато се обучават на пълен ден, 
след което размерът на членския внос става 36 паунда.

С цел осигуряване на качествени услуги за всички чле-
нове на партията и изпълнение на целите на Лейбъристката 
партия членовете заплащат членски внос съобразно своите 
годишни доходи.

 
2В.2. НИК определя членските вноски, а когато е необхо-

димо те биват одобрявани и от Годишната конференция.

Членският  внос, след като бъде събран в партийната цен-
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трала, бива разпределен между избирателния район и цент-
ралата, както следва:

Размер на 
членския 

внос

ИРЛП Национален 
дял

Фонд 
“Кампании”

Стандартен 36 8 16 12
Парламентаристи 60 16 24 20
Намален 12 4 8 0
Регистрирано 
членство

12 4 8 0

Младежи/Студенти 1 0 0 0

Частта за фонд “Кампании” се заплаща на партията (на 
централно ниво), с изключение на години, в които се провеж-
дат парламентарни избори, когато в допълнение към средст-
вата за избирателния район, там се изпращат и тези средства.

2В.3. За увеличаване броя на членовете ИРЛП може да оп-
редели членски внос за специални цели, който като правило 
се приема от Партийната конференция.

2В.4. 
а) Член на партията може да вземе участие и да гласува 

по време на партийни събрания, ако е одобрен за членство и 
е заплатил членския си внос, определен от партийната цент-
рала. Спор относно избираемостта се разрешава от районния 
ръководител или от шотландския/уелския генерален секретар 
(или от определен от тях представител), отнасяйки се към на-
ционалния архив на членовете на партията. Всеки член е длъ-
жен да покаже своята членска карта при поискване.

б) За да участва в избора на кандидати за което и да е 
ниво, даденият член трябва да е платил изцяло членския си 
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внос на обявената предварително дата. 
Цялостното изплащане означава, че той не е изостанал 

с плащането – изцяло или частично.
в) За изоставащ с плащането се счита член на партията, 

който не е изплатил членския си внос на крайната дата, обя-
вена за това.

г) За отклонил се от условията на членството се счита 
член на партията, който изостава с плащането 6 месеца и не 
отговаря на искането за изплащане на вноса.

2В.5. Ръководните принципи на НИК трябва да бъдат ши-
роко оповестени, за да може да бъде гарантирано плащането 
на изостаналите с членския внос и продължаването на членс-
твото на отклонилите се при особени обстоятелства членове, 
които са платили дължимия си членски внос.

3
ПАРТИЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ

3А. Делегати на Партийната конференция

3А.1. Партийната конференция е съставена от:
а) Делегати, определени от всеки синдикат или друга ор-

ганизация към партията при спазване на принципа 1 делегат 
на 5000 членове или част от тях, за които преди началото на 
Конференцията са заплатени всички необходими такси, оси-
гуровки при частични избори и политически вноски за прик-
лючващата година. Изисква се всяка организация да включи 
сред своите делегати жени - най-малко в еднакво съотноше-
ние на представителността им в организацията. 

Когато членовете на синдиката или организацията са по-
малко от 5000, може да бъде определен допълнителен деле-
гат-жена, ако броят на членуващите жени в организацията е 
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400 или повече.
б) Делегати, определени от ИРПЛ при спазване на принци-

па 1 делегат на 749 членове в избирателния район или част от 
него, за които преди началото на Конференцията са заплатени 
всички задължения, произтичащи от членството за приключ-
ващата година, и по 1 делегат на всеки следващи 250 членове 
в избирателния район или част от него. За увеличаване предс-
тавителността на жените в Конференцията, поне всеки втори 
делегат от ИРПЛ трябва да е жена; ако е определен само един 
делегат, той трябва да е жена поне всяка втора година.

в) Ако жените-членове на партията в избирателния ра-
йон са 400 и повече, може да бъде определен допълнителен 
делегат-жена. Ако членовете на “Младите лейбъристи” в из-
бирателния район са 100 и повече, може да бъде определен 
допълнителен делегат на възраст под 23 години.

г) По право членове на Конференцията са:
■  членовете на НИК, 
■  членовете на ПГ,
■  членовете на групата на Лейбъристката партия в Ев-
ропейския парламент,
■   кандидатите на Уестминстър и на Европейския изби-
рателни райони, определени от НИК,
■   генералният секретар,
■  акредитирани сътрудници в партията, 
■  членовете на комисиите на НИК, 
■  председателят на Националния комитет на “Младите 
лейбъристи”,
■  членовете на Общопартийната комисия по Устава,
■  членовете на Националния форум за политика,
■ членовете на лейбъристката група в Асоциацията по 
местно самоуправление и  на лейбъристката група в и 
председателят на Събранието на групата на ЛП в Асо-
циацията по местно самоуправление на Шотландия,
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■  членовете на ПГ ЛП в Шотландския парламент и в 
Националното събрание на Уелс.

Членовете по право нямат решаващ глас, с изключение на 
избори за председател и заместник-председател на партията, 
или когато те са делегати от някоя от организациите или от 
някой от ИРПЛ.

д) Извънредно заседание на Конференцията се свиква на 
същия принцип на представителност, на който е било свика-
но предишното заседание на Конференцията.

3А.2. Партийната организация или ИРПЛ могат да оп-
ределят допълнителен делегат извън случаите, посочени в 
3А.1., когато става въпрос за ковчежника, за член на Орга-
низационния комитет на Конференцията или за член на ОКУ, 
подлежащи на преизбиране за настоящата година.

3А.3. Процедурните правила за Партийната конференция, 
приложени към тези правила (глава 3В.), трябва да бъдат взе-
мани предвид при всички случаи като част от Устава и трябва 
да предизвикват съобразени с него резултати.

3А.4. Определянето на делегатите трябва да бъде съобра-
зено със следните изисквания:

а) Всеки делегат трябва да е член на партията по пра-
вилата, описани в Правилата за членство. Изключение са ли-
цата, които пребивават в Северна Ирландия, и са определе-
ни за делегати от синдикат към партията, и които приемат 
и прилагат Устава, Програмата, политиката и принципите на 
партията. 

б) Делегатите трябва да бъда възприемани за реално 
работещи или да заплащат редовно своите задължения към 
организацията, която ги е излъчила, или при ИРЛП - да живе-
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ят в избирателния район, който са били определени да пред-
ставляват, с изключение на членове на ПГ или кандидати на 
партията за парламента, определени да представляват ИРЛП 
в съответствие с точка (в).

в) Членовете на ПГ, както и определените кандидати за 
парламент, могат да бъдат определени за делегати от ИРПЛ, 
в противен случай делегатите, определени от ИРЛП, трябва 
или да живеят, или да бъдат регистрирани като избиратели в 
избирателния район, който представляват.

г) Един делегат не може да бъде представител на повече 
от една организация.

д) Членове на парламента, които не са членове на ПГ на 
Лейбъристката партия, не могат да бъдат избрани за делегати.

е) Всеки делегат трябва да е член на партията най-мал-
ко от 12 месеца, считано до крайната дата за подаване на кан-
дидатурите (3В.1.5).

3Б. Организационен комитет на Конференцията

3Б.1. Организационният комитет на Конференцията се из-
бира в съответствие с процедурно правило 4В.3. по време на 
годишното заседание на Партийната конференция след ней-
ното избиране или на специално заседание на Конференци-
ята, свикано в периода между провеждането на две последо-
вателни конференции. Той се състои от 7 души, като един от 
членовете играе ролята на секретар на комитета.

3Б.2. Задължения на Организационния комитет са:
а) подготовка на дневния ред на Конференцията;
б) да играе ролята на Комитет по правилника;
в) да подбере измежду делегатите на Конференцията 
наблюдатели и преброители, чиито списък да бъде пре-
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доставен за окончателно одобрение от Конференцията.

3В. Процедурни правила 

Правило 1 – Годишна партийна конференция
3В.1.1 НИК свиква годишно заседание на Партийната 

конференция през месец септември/октомври всяка година в 
съответствие  с условията, определени от Устава и тези пра-
вила. НИК може също да свика извънредно заседание на Пар-
тийната конференция, когато счете това за необходимо.

3В.1.2 Когато Партийната конференция се свиква след 
кратко предизвестие, секретарите на организациите на пар-
тията и на ИРЛП трябва след получаването на известието да 
вземат незабавни мерки за осигуряване на представители от 
тяхната организация в съответствие с условията, определени 
от Устава и тези правила.

3В.1.3 Всяко заседание на Конференцията, свикана с пре-
дизвестие по-малко от 10 дни, трябва да се придържа стриктно 
и да не се отклонява от разглеждане на въпроса, който е пре-
дизвикал спешното свикване на това извънредно заседание.

3В1.4 Организациите и ИРЛП заплащат делегатска такса 
за участието на техни делегати в Конференцията. Делегатите 
по право също заплащат такава такса.

Таксите се внасят в партийната централа преди акреди-
тивните документи за Конференцията да бъдат готови. Разме-
рът на таксата за всяка Конференция се определя от НИК и се 
оповестява на всички организации и на ИРЛП. За годишното 
заседание на Конференцията тя трябва да бъде определена до 
31 декември на предишната година.



212 213212 213

3В.1.5. Срокът за приемане на имената и адресите на де-
легатите се определя от НИК. Той бива доведен до знанието на 
организации и на ИРЛП под формата на известие за свикване-
то на Конференцията. В случай на извънредно заседание НИК 
също определя срока, до който трябва да бъдат предадени.

Правило 2 – Дневен ред
3В.2.1 НИК представя по време на Конференцията отчет, 

включващ: резюме на дейността за изминалата година, дейност-
та на комисиите на НИК и предложение на програма за дей-
ността за идващата година. Тези документи биват представени 
на всички организации и на ИРЛП в срок, определен от НИК.

3В.2.2 НИК представя по време на Конференцията отчет 
на Националния форум за политика, включващ: резюме на 
дейността за изминалата година, дейността на комисиите на 
НФП, проект и крайни документи, допълнителни, алтерна-
тивни отчети на НФП, предложение на програма за дейност-
та за идващата година. Тези документи биват представени на 
всички организации и на ИРЛП в срок, определен от НИК.

3В.2.3 Организациите на партията и ИРЛП могат да нап-
равят предложение за разглеждане на въпрос, който или не е 
бил включен в отчетите на НИК и НФП, или който е възник-
нал след тяхното представяне. Организационният комитет 
определя дали предложенията покриват критериите за разг-
леждане по време на Конференцията и ги подлага на приори-
тетно гласуване преди началото на Конференцията. Гласува-
нето се разделя на две секции. Едната обхваща ИРЛП, а дру-
гата - синдикатите и другите организации на партията. Най-
малко 4 от приоритетите, предложени от ИРЛП, се включват 
в дневния ред, същото важи и за приоритетите, предложени 
от синдикатите и другите организации на партията. Предло-
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женията трябва да бъдат представени в писмен вид, под фор-
мата на въпрос за обсъждане (само един) или под формата на 
допълнение към Устава. Те се получават от генералния сек-
ретар в партийната централа в предварително определения 
за това срок.

3В.2.4 Всички организации на партията и ИРПЛ могат 
да отправят предложения до НИК относно различните кам-
пании, провеждани от партията, както и по организационни 
въпроси. Те могат да отправят предложения и до ОКУ и ней-
ните комисии по политически въпроси. НИК и ОКУ трябва 
да обсъдят тези предложения и отчета за дейността, включе-
ни в техните отчети за Конференцията.

3В.2.5 Кандидатурите за председател и за заместник-
председател на партията, за членове на НИК, за ковчежник, 
за финансови контрольори, за Организационен комитет на 
Конференцията, за Национален форум за политика и за ОКУ 
се изпращат в писмен вид  и във формата, определена от сек-
ретаря в партийната централа, в срок, определен от НИК. 
Всяка партийна организация и ИРПЛ имат право да направят 
предложения в съответствие с тези правила, след което те би-
ват включени в окончателния дневен ред.

3В.2.6 Промени в Устава, предложения и актуални въпроси, 
извънредни резолюции и предложения се приемат само от тези 
организации на партията и ИРПЛ, които са заплатили финансо-
вите си задължения към партията за предходната година.

3В.2.7 Конференцията разглежда отчетите за политиките 
и проекто-отчетите, отчета на ОКУ, годишния отчет на НИК, 
изявления на НИК и стратегията за развитие на НИК, про-
мени в Устава и предложения по актуални или извънредни  
въпроси. Не се разглеждат други въпроси, освен ако това не 
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е препоръчано от НИК и от Организационния комитет. При 
извънредно заседание на Конференцията НИК определя  въп-
росите за разглеждане.

3В.2.8 Когато Конференцията вземе решение за приема-
не на промяна в Устава, три години след това партията не 
може да приема резолюции за промяна в тази част на Устава 
или Правилата на партията, с изключение на резолюции за 
изменение на Устава или Правилата, когато според НИК се 
изисква незабавна промяна.

Правило 3– Гласуване
3В.3.1 Гласуването на резолюции, отчети, промени, пред-

ложения и препоръки става с вдигане на ръце или, когато се 
изисква от Организационния комитет – с членски карти.

Гласуването с членски карти се осъществява на два етапа:
а) Организациите на партията  трябва да изчислят своя 

процент от общото гласуване (3В.3.1.в) на основата на броя 
на членовете, чиито финансови задължения към партията са 
изплатени. Гласовете на всяка организация трябва след това 
да бъдат разпределени между регистрираните кандидати.

б) ИРЛП трябва да изчисли своя процент от общото 
гласуване (3В.3.1.в) на основата на броя на членовете, чиито 
финансови задължения към партията са изплатени. Гласовете 
трябва след това да бъдат разпределени между регистрирани-
те кандидати.

в) Гласовете, разпределени пропорционално, както е 
определено в а) и б) трябва да бъдат сумирани и представени 
на Конференцията като процент общо за организациите на 
партията и общо за ИРЛП.

г) Съотношението при гласуването трябва да бъде 50% 
за организациите на партията и 50% за ИРЛП.

3В.3.2 Гласуването по време на извънредно заседание на 
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партията се провежда на същата основа, както по време на 
предишното годишно заседание на Конференцията.

4
ИЗБОР НА СЛУЖИТЕЛИ И КОМИСИИ НА ПАРТИЯТА

4А. Общи разпоредби

Вътрешните избори за служители и членове на различни 
комисии се осъществяват по честен, открит и прозрачен на-
чин и в съответствие с Устава на партията и разпоредбите на 
НИК.

4Б. Процедурни правила за избор на служители на 
партията

4Б.1. Общо правило

Процедурите, описани в тази глава, определят правната 
рамка, която се спазва при осъществяване на избор за служи-
тели на партията, освен ако след съгласие на НИК те не бъдат 
променени. НИК също определя и процедурните разпоредби 
за определяне на кандидати, разписание, Правилник за пове-
дение на кандидатите и други въпроси, които са свързани с 
осъществяването на тези избори.

4Б.2.а) Избор на председател и на заместник-председа-
тел на партията 

Председателят и заместник-председателят на партията се 
избират поотделно в съответствие с 4Б.2.в), освен ако не е 
приложимо 4Б.2.д).
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4Б.2.б) Определяне на кандидати
1) В случай на вакантно място всяко предложение  тряб-
ва да бъде подкрепено от 12.5% от членовете на ПГ в 
Камарата на общините. Кандидатури, които не достигат 
този процент на одобрение, са невалидни.

2) Когато не съществува свободно място, предложения-
та се събират всяка година преди годишното заседание 
на Партийната конференция. В този случай предложе-
нията трябва да бъдат подкрепени с 20% от членовете 
на ПГ в Камарата на общините. Кандидатури, които не 
достигат този процент на одобрение, са невалидни.

3) Организациите на партията, всички организации в 
ИРЛП и членовете на групата на ЛП в Европейския пар-
ламент могат също да направят предложения. Всички 
предложени кандидати трябва да са част от ПГ в Кама-
рата на общините.

4) Кандидатите трябва да информират генералния сек-
ретар в писмена форма за своето съгласие поне две сед-
мици преди началото на процедурата по гласуване. В 
противен случай предложението се смята за невалидно.

5) Валидните предложения се включват в окончател-
ния дневен ред на Конференцията, заедно с имената на 
предлагащите организации и членовете на ПГ в Кама-
рата на общините, които подкрепят предложенията. В 
случай на вакантно място тази информация се включва 
в документацията по гласуването.

6) Ако предложените кандидати не вземат участие в съ-
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ответната конференция, се счита, че оттеглят кандида-
турите си, освен ако не са изпратили предварително до 
секретаря в деня на откриването на Конференцията или 
преди това задоволително за Организационния комитет 
обяснение за отсъствието си в писмена форма.

4Б.2.в) Гласуване

1) Резултатите от гласуването се обявяват по време на 
Партийната конференция, с изключение  на случай на 
вакантно място, когато разписанието за гласуване се оп-
ределя от НИК.

2) Гласуването се провежда последователно в няколко 
секции:

Секция 1 включва членовете на ПГ в Камарата на об-
щините  и членовете на групата на ЛП в Европейския 
парламент. Всеки член има право на 1 глас в съответст-
вие с правила, уреждащи гласуването в първа секция.

Секция 2 се състои от всички членове на партията. Тех-
ният вот се отчита на принципа 1 член - 1 глас. Това гла-
суване се провежда на национално ниво. Гласовете се 
броят и се регистрират като общ резултат. Избираемите 
членове, които са одобрени, трябва да бъдат включени в 
националния списък на членовете на партията.

Секция 3 включва членовете на организациите на пар-
тията, които са подкрепили ЛП и които нямат членове и 
поддръжници на други партии. Гласуването се провеж-
да по процедура, определена автономно от всяка орга-
низация, но на принципа 1 човек - 1 глас. Гласовете се 
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регистрират от организацията и се прибавят към резул-
татите от общото национално гласуване. 
3) Гласуването на всеки кандидат във всяка секция  се 
изчислява  като процент от общия резултат от тази сек-
ция, който трябва да бъде разпределен  както следва:

Секция 1- една трета,
Секция 2 - една трета,
Секция 3 - една трета.

4) Разпределените гласове трябва да бъдат сумирани и 
кандидатът, получил повече от половината така разпре-
делени гласове, бива избран. Ако никой от кандидатите 
не постигне такъв резултат на първи тур, се организира 
следващо гласуване на основата на елиминацията. 
5) Преброяването и  оповестяването на резултатите за 
всеки кандидат трябва да стане във форма, определена 
от НИК, колкото е възможно по-скоро след приключва-
нето на изборите.
 

4Б.2.г) Провеждане на избори
1) Когато ПГ е в опозиция в Камарата на общините, из-
борите за председател и за заместник-председател се 
провеждат по време на годишното заседание на Пар-
тийната конференция.
2) Когато ПГ е в управление и председателят е минис-
тър-председател, избори се провеждат единствено ако 
те бъдат изискани от мнозинството на Партийната кон-
ференция.

3) При всички други обстоятелства избори се провеж-
дат единствено ако съществува вакантно място.
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4Б.2.д) Процедура при вакантно място
1) Когато партията е в управление и председателят на пар-
тията е и министър-председател, двете функции стават 
несъвместими. Кабинетът, в консултации с НИК, опреде-
ля един от неговите членове да изпълнява функцията на 
председател на партията,  докато не се проведе гласуване.
2) Когато партията е в управление и заместник-пред-
седателят на партията стане председател в случай (1), 
кабинетът може в консултации с НИК да определи един 
от неговите членове, който да изпълнява функцията на 
заместник-председател на партията до свикването на 
следващата Конференция. Кабинетът може в консулта-
ция с НИК да остави този пост вакантен до свикването 
на следващата Конференция.

3) Когато партията е в управление и заместник-предсе-
дателят на партията не може да изпълнява своите фун-
кции, независимо при какви условия, кабинетът може 
в консултации с НИК да определи един от неговите 
членове, който да изпълнява функцията на заместник-
председател на партията до свикването на следващата 
Конференция. Кабинетът може в консултация с НИК да 
остави този пост вакантен до свикването на следващата 
Конференция.

4) Когато партията е в опозиция и председателят на пар-
тията не може да изпълнява своите функции, незави-
симо при какви условия, заместник-председателят ав-
томатично става председател на партията. НИК взема 
решение за свикване на извънредно заседание – 4Б.2.д, 
или за избор на нов председател по време на следващо-
то годишно заседание на Конференцията.
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5) Когато партията е в опозиция и председателят на пар-
тията, както и заместник-председателят временно не 
могат да изпълняват своите функции, независимо при 
какви условия, НИК разпорежда гласуване. В консул-
тация с кабинета в сянка те могат да определят член 
на кабинета в сянка, който да изпълнява функциите на 
председател на партията до получаване на резултатите 
от гласуването.

4Б.3. Избор на председател и заместник-председател 
на НИК
4Б.3.а) НИК избира свой председател и заместник-пред-

седател на първото си заседание всяка година. Избраните на 
тези постове изпълняват своите функции през текущата го-
дина. Освен това те изпълняват функциите и на председател 
и заместник-председател по време на следващото годишно 
заседание на Партийната конференция и по време на всяко 
извънредно заседание по време на срока на тяхната дейност.

4Б.3.б) НИК избира за всяка година група от трима помощ-
ник-председатели, които заедно със заместник-председателя 
подпомагат председателя в ръководенето на Партийната кон-
ференция. Те се избират от НИК, като единият е от Подразде-
ление I и II, вторият е от Подразделение III, а третият е от Под-
разделение IV и V. Изборът на представители от различните 
подразделения на НИК е между по-старшите членове, които 
вече са изпълнявали функцията председател или заместник-
председател. Решението кой ще ръководи отделните заседания 
се взема от НИК след консултация с членовете на групата.

4Б.4. Избор на генерален секретар
4Б.4.а) Генералният секретар се избира от Партийна-

та конференция по препоръка на НИК и е по право член на 
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Партийната конференция. Той/тя отдава  цялото си време на 
работата в партията и  не може да бъде избиран за депутат. 
Той/тя остава в централата на партията, докато резултатите 
от неговата/нейната дейност се отчитат като задоволителни 
от НИК и от Партийната конференция. При овакантяване на 
мястото, независимо от причините, между провеждането на 
две партийни конференции, НИК разполага с правомощия за 
попълването на това място, подлежащо на одобрение от Пар-
тийната конференция.

4Б.5. Избор на партиен ковчежник
4Б.5.а) Всяка организация на партията и ИРЛП  могат да 

определят избираем по смисъла на Правилата за членство в 
партията ковчежник.

4Б.5.б) Той се избира чрез гласуване с членски карти. 
Процентът от гласовете на ИРЛП се изчислява на принципа 
1 член - 1 глас.

4Б.5.в) Срокът на дейността на партийния ковчежник 
е две години.

4Б.6. Избор на финансови контрольори
4Б.6.а) Партията избира двама финансови контрольори 

чрез гласуване с членски карти. Процентът от гласовете на 
ИРЛП се изчислява на принципа 1 член - 1 глас.

4Б.6.б) Всяка организация на партията и ИРЛП могат да 
определят избираем по смисъла на Правилата за членство в 
партията финансов контрольор.

4Б.6.в) В случай, че финансовият контрольор няма въз-
можност да изпълнява своите задължения, се прилага проце-
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дурата по попълване на овакантеното място.

4Б.7. Избор на председател на ПГ ЛП в Парламента на 
Шотландия и в Националното събрание на Уелс
Председателят на ПГ ЛП в Парламента на Шотландия и 

в Националното събрание на Уелс се избира според правната 
рамка, определена за избор на председател и заместник-пред-
седател на партията (4Б.2.), и е обект на дорегулиране пос-
редством разпоредби на НИК, когато това се изисква.

4В. Процедурни правила за избор на национални ко-
мисии
4В.1. Общи разпоредби
Тези процедури осигуряват правната рамка за осъществя-

ване на избор  на основните национални комисии на партия-
та, които имат право да вземат решения. НИК също изготвя 
указания за определяне на кандидати, Програма, Правилник 
за поведение на кандидатите и по други въпроси, свързани с 
провеждането на избори за национални комисии.

4В.2. Избор на Национален изпълнителен комитет
4В.2.а) Член на Камарата на общините, на Европейския 

парламент, на Шотландския парламент, на  Националното 
събрание на Уелс или на  Камарата на лордовете не може да 
бъде член на Подразделение I, II, III, IV и V на НИК. Членове  
на Подразделение I, II, III, IV или V  престават да бъдат чле-
нове на НИК, ако бъдат избрани за  членове на Камарата на 
общините, на Европейския парламент, на Шотландския пар-
ламент, на Националното събрание на Уелс или на Камарата 
на лордовете. Появило се при такива условия вакантно място 
се запълва в съответствие с чл. 4В.2.г). За тази цел  определя-
нето и изборът на кандидат на НИК се осъществява в рамки-
те на 5 подразделения.
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1) Подразделение I (синдикати) се състои от 12 членове, 
поне 6 от които трябва да са жени, предложени от син-
дикатите и избрани измежду техните делегати на Пар-
тийната конференция.

2) Подразделение II (социалистически общности и общ-
ности за сътрудничество) се състои от 1 член, предло-
жен от социалистическите организации, организациите 
за сътрудничество или от друг тип организации, избран 
измежду техните делегати на Партийната конференция.

3) Подразделение III (организации на ИРЛП) се състои от 
6 членове, поне 3 от които трябва да са жени, предло-
жени от тяхната собствена ИРЛП и 2 от друга органи-
зация от ИРЛП. Изборите за тези места се осъществя-
ват измежду всички избираеми членове на партията  на 
принципа 1 член - 1 глас, чрез гласуване, проведено в 
съответствие с насоките, определени от НИК.

 
4) Подразделение IV (местна власт) се състои от 2 члено-

ве от Асоциацията  на лейбъристките съветници (АЛС), 
поне 1 от които трябва да е жена, предложени от лейбъ-
ристките групи в местната власт. Изборите за тези мес-
та се осъществяват измежду всички членове на АЛС на 
принципа 1 член - 1 глас при гласуване.

5) Подразделение V (ПГ ЛП) се състои от 3 членове от ПГ 
в Камарата на общините или от членовете на групата на 
ЛП в Европейския парламент, поне 1 от които трябва да 
е жена. Те биват определени измежду членовете на ПГ в 
Камарата на общините и всички членове на групата на ЛП 
в Европейския парламент, с изключение на нейния пред-
седател, и избрани от всички членове на ПГ и на групата 
на ЛП в Европейския парламент.  Изборите се провеждат 
в съответствие с насоките, определени от НИК.
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4В.2.б) Преброяването на гласовете за всеки кандидат от 
всяка партийна организация и организация от ИРЛП се ре-
гистрира и се обявява официално след всяка Конференция.

4В.2.в) Предложенията за НИК трябва да бъдат направе-
ни в съответствие със следните условия:

1) Кандидатите трябва да са заплатили всичките си финан-
сови задължения към партийната организация/органи-
зацията на ИРЛП, предлагаща или подкрепяща тяхната 
кандидатура.

2) Кандидатът на организация в ИРЛП трябва да бъде ре-
гистриран като избирател в района на организацията  
на ИРЛП, която го предлага, освен ако не липсва регис-
трация (в този случай той трябва да е жител на този 
район), или ако организацията на ИРЛП не е направила 
подкрепящо предложение за кандидат от друга органи-
зация от ИРЛП.

3) Членовете на ПГ в Камарата на общините и членовете 
на групата на ЛП в Европейския парламент не могат да 
бъдат членове на НИК в подразделения I, II, III и IV.

4) Членовете на Генералния съвет на Конгреса на синдика-
тите не могат да бъдат избирани за членове на НИК

5) Предложените кандидати трябва да информират гене-
ралния секретар в писмена форма за тяхното съгласие 
да бъдат предложени в съответствие със срока, опре-
делен от НИК. Ако такава информация не е получена, 
предложението се счита за невалидно.
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4В.2.г) При овакантяване на място в НИК между провеж-
дането на годишните заседания на Партийната конференция, 
то се запълва от НИК, който избира за член  следващия по 
гласове в изборите за НИК кандидат в съответното подразде-
ление. Изискуема е поне 50 % представителност на жени.

4В.2.д) Срокът на действие  на всяко от петте подразделе-
ния на НИК е 2 години.

4В.3. Избор на Организационен комитет за Конферен-
цията (ОКК)

4В.3.а) ОКК се състои от 7 членове, поне 3 от които тряб-
ва да са жени.

4В.3.б) 5 от членовете, поне 2 от които трябва да са жени, 
определени от партийната организация или организация от 
ИРЛП, се избират от Партийната конференция  чрез гласува-
не с членски карти.

4В.3.в) Другите 2 членове, поне 1 от които трябва да е 
жена, определени от организация от ИРЛП, се избират при 
гласуване с членски карти измежду делегатите от ИРЛП на 
Партийната конференция.

4В.3.г) Всяка партийна организация или организация от 
ИРЛП може да предложи  кандидат за ОКК, който да е изби-
раем по смисъла на Правилата за членство.

4В.3.д) При овакантяване на място в ОКК между провеж-
дането на годишните заседания на Партийната конференция, 
то се запълва от ОКК, който избира за член делегата или чле-
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на по право, събрал най-много гласове измежду тези, които 
не са били избрани за ОКК по време на предишната Партий-
на конференция. Ако списъкът с кандидатите е изчерпан, 
партийните организации или организациите от ИРЛП, които 
са направили предложения за кандидати за вакантното мяс-
то, предлагат и заместник за останалата част от периода на 
дейността.

4В.3.е) Срокът на действие на ОКК е 2 години.

4В.4. Избор на Общопартийна комисия по Устава 
(ОКУ)

4В.4.а) Единствено за целите на определяне на кандидати 
и за провеждане на избори ОКУ е разделена на три подраз-
деления:

1 ) Подразделение I се състои от 6 членове, поне 3 от ко-
ито трябва да са жени, предложени от синдикатите и 
избрани измежду техните делегати на Партийната кон-
ференция чрез гласуване с членски карти.

2)  Подразделение II се състои от 1 член, предложен от 
социалистическите организации, организациите за сът-
рудничество или от друг тип организации, избран из-
между техните делегати на Партийната конференция 
чрез гласуване с членски карти.

3)  Подразделение III се състои от 4 членове, поне 2 от ко-
ито трябва да са жени,  предложени от ИРЛП и избрани 
измежду делегатите на Партийната конференция чрез 
гласуване с членски карти.
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4В.4.б) Преброяването на гласовете за всеки кандидат от 
всяка партийна организация и организация от ИРЛП се ре-
гистрира и се обявява официално след всяка Конференция.

4В.4.в) Предложенията за ОКУ трябва да бъдат направени 
в съответствие със следните условия:

1)  Кандидатите трябва да са заплатили всичките си финан-
сови задължения към партийната организация/органи-
зацията на ИРЛП, предлагаща или подкрепяща тяхната 
кандидатура.

2)  Членовете на НИК, депутатите, депутати в Европейския 
парламент, служители в партията или членове с по-мал-
ко от 5 години членство в партията не могат да бъдат 
предлагани за кандидати за ОКУ.

3)  Предложените кандидати трябва да информират гене-
ралния секретар в писмена форма за тяхното съгласие 
да бъдат предложени 12 седмици преди откриването на 
Конференцията. Ако такава информация не е получена, 
предложението се счита за невалидно.

4) Всяка партийна организация и организация на ИРЛП 
може да направи по едно предложение за съответното 
подразделение.

4В.4.г) Членовете на ОКУ се избират по време на годиш-
ното заседание на Партийната конференция за срок от 3 годи-
ни при възможност за преизбиране.

4В.4.д) При овакантяване на място в ОКУ, то се запълва от 
временен член до провеждане на избори от Конференцията, 
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свикана след овакантяване на даденото място. Избраният за 
попълване на вакантното място член има мандат до края на 
срока, за който е бил избран титулярът. След изтичането на 
този период, той може да бъде преизбран по време на Пар-
тийната конференция. Такива избори се провеждат в съответ-
ствие с 4В.4.а) - в).

4В.5. Избор на Национален форум за политика (НФП)

4В.5.а) За целите на определяне на кандидати и за про-
веждане на избори НФП е разделен на 11 подразделения:

1)  Подразделение I се състои от 55 членове, предложени 
и избрани от ИРЛП. Всеки 5 от тях се избират  от райо-
ните на Шотландия, Уелс и Англия, като едно място е 
запазено за представител на “Младите лейбъристи” и 
поне 2 от оставащите 4 места трябва да бъдат заети от 
жени. Представителят на “Младите лейбъристи” трябва 
да бъде жена най-малко на всеки втори избори.

2)  Подразделение II се състои от 30 членове, поне 15 от 
които трябва да са жени, предложени и избрани от син-
дикатите към партията.

3) Подразделение III се състои от 22 представители на 
Шотландската, Уелската и Английската районни конфе-
ренции или регионални форуми за политика. Най-мал-
ко 1 на всеки двама членове трябва да е жена.  

4) Подразделение IV се състои от 9 представители на 
лейбъристките групи в местната власт. Един от предс-
тавителите се избира от Събранието на лейбъристките 
групи в местната власт на Шотландия. Останалите осем 
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се избират от Асоциацията на лейбъристките групи в 
местната власт и Асоциацията на лейбъристките съвет-
ници, като на всеки 4 поне 2 трябва да са жени.

5)  Подразделение V се състои от 3 членове, поне 1 от кои-
то трябва да е жена, определени и избрани от социалис-
тическите общности към партията.

6)  Подразделение VI се състои от 4 представители на Со-
циалистическата общност на чернокожите, поне 2 от 
които трябва да са жени.

7)  Подразделение VII се състои от 9 представители  на 
ПГ в Камарата на общините, поне 4 от които трябва да 
са жени.

8)  Подразделение VIII се състои от 6 членове на групата 
на ЛП в Европейския парламент, поне 3 от които трябва 
да са жени.

9) Подразделение IX се състои от 1 член, предложен и из-
бран от “Студентите-лейбъристи”.

10) Подразделение X се състои от 2 членове на ЛП в Кама-
рата на лордовете, предложени и избрани от членовете 
на ЛП в Камарата на лордовете.

4В.5.б) В допълнение кабинетът или кабинетът в сянка 
определя 11 свои представители, поне 3 от които трябва да са 
жени. Партията-партньор има право да  определи 2 предста-
вители, като поне 1 да е жена, както и генералния секретар на 
партията партньор, който е член по право.

4В.5.в) Изборите за всички подразделения на НФП се 
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провеждат съгласно указанията на НИК. Срокът на действие 
на НФП е 2 години. Членовете на НИК са членове на НФП 
по право.

4В.5.г) Членовете  на партията не могат да заемат повече 
от една изборна длъжност по отношение на НИК, ОКК, ОКУ, 
ковчежника, финансовия контрольор. В случай, че даден 
член е предложен за повече от една позиция от такъв тип, той 
трябва да избере позицията, за която желае да продължи да 
бъде кандидат. След като той направи своя избор, името му 
се премахва от предложенията за други позиции. Ако такъв 
избор не е направен 6 седмици след откриването на Конфе-
ренцията, всички предложения, направени по отношение на 
този член, се обявяват за невалидни.

5
ИЗБОР НА КАНДИДАТИ НА ОБЩЕСТВЕНИ НАЧАЛА

5.1. Едно от основните права на членовете на Лейбърист-
ката партия е възможността за избор на кандидати на общес-
твени начала на всяко ниво – местно, районно, национално 
или европейско. При тези избори трябва да бъдат приложени 
основни принципи, които да гарантират, че избраните предс-
тавители ще поддържат най-високи стандарти за честност и 
неподкупност.  

5А. Общи разпоредби

5А.1. Следните правила трябва да бъдат съблюдавани при 
избора на възможните представители:
 

а) Право на членовете на партията да участват в процеса 
на избора
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Всеки член на партията, който е избираем по смисъла на 
правилата за членство и е от 6 месеца  в съответното партий-
но звено, има право да вземе участие в заседанията за избор 
на кандидати. Изключение от това правило трябва да бъде 
одобрено от НИК.

б) Критерии за определяне на кандидатите
В допълнение към  изискванията, установени със закон  

за избор на кандидати на обществени начала, те трябва да са 
били членове на партията поне 1 година. Те също така може 
да са членове на  синдикат, член на Конгреса на синдикатите 
или определен от НИК като реално функциониращ синдикат. 
Всякакви изключения от тези условия трябва да бъдат одоб-
рени от НИК или от лице, упълномощено от НИК. 

в) Права на кандидатите в процеса на избора
Кандидатите трябва да спазват Правилника за поведение, 

който определя правата на потенциалния кандидат, базиран 
на принципа за даване на равно право за честно участие в 
избора на всички членове на партията.

г) Отговорност на кандидатите
Всички кандидати трябва да декларират в писмен вид, във 

форма, определена от НИК, че ще спазват Правилата и Пос-
тоянните разпоредби на ЛП.

д) Кандидатите - представители на нашето общество
Партията предприема действия за стимулиране на по-ви-

соко ниво на представителност и участие на групи от хора, 
които  не са достатъчно представени в нашите демократич-
ни институции. В частност партията предприема и мерки за 
гарантиране увеличаването на жените и представителите на 
малцинствата сред избраните кандидати.

е) Висококвалифицирани кандидати
Кандидатите на ЛП трябва да покриват минимум стандар-

ти, определени от НИК. 
ж) Процес на включване 
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Процесът на избор трябва да позволи включването и учас-
тието на повече членове на партията на равно основание и да 
държи сметка  за пречките за участие, които недостатъчно 
представените групи могат да срещнат. Принципът 1 член - 1 
глас трябва да бъде приет при провеждането на всякакъв вид 
избори, където е практично, включително и при използване-
то на изборна колегия.

з) Прозрачност на процедурата
Процедурните насоки и разпоредби за провеждане на из-

бори трябва да бъдат ясни, прости и лесно приложими от от-
делните звена на партията.

5А.2. Партийните звена действат в съответствие с разпо-
редбите  на НИК за прилагане на тези правила. НИК има пра-
вомощия да променя правилата и процедурните разпоредби, 
ако специфични условия го изискват или в допълнение на съ-
ществуващите цели и принципи на тези правила. Освен това, 
НИК има правомощия да определя и налага кандидати там, къ-
дето счита за необходимо и произтичащо от обстоятелствата.

5Б. Избор на кандидати за местната власт

5Б.1. НИК изготвя процедурни разпоредби за избор на 
кандидати за местната власт. Комисиите в местната власт 
носят отговорност за прилагането на тези разпоредби  в съ-
ответствие с правилата, разгледани в 5А.1. и по-надолу. Ко-
мисиите в местната власт съгласуват техните процедури със  
съответния районен председател или определен служител, 
одобрен от НИК.

5Б.2. Всички кандидати трябва да покриват критерия за 
възможен кандидат за местната власт, определени в 5А.1.б). 
Кандидат, който е изключен от избора за парламентарни кан-



232 233232 233

дидати по силата на Уставните правила или с решение на 
Партийната конференция, не може да бъде предлаган или 
избиран за кандидат за избори за местна власт.

5Б.3. Всеки кандидат трябва да декларира в писмен вид и 
във форма, определена от НИК,  че приема  и ще изпълнява  
постоянните разпоредби  на съответната лейбъристка група и 
ще стане член на националната Асоциация на лейбъристките  
съветници, ако бъде избран.

5Б.4. Комитетът по местно самоуправление определя и 
подкрепя група кандидати, считани за възможни кандидати 
за местната власт, в съответствие с процедурните разпоред-
би, одобрени от НИК.

4Б.5. Членове на партията, които живеят в района, в който 
се провеждат избори, и членуват в партията от поне 6 месе-
ца, биват поканени да вземат участие в  процеса на избор на 
кандидат/и за местната власт.

5Б.6. Определянето и изборът на кандидати става при гла-
суване чрез елиминиране на избираемите по смисъла на Пра-
вилата за членство кандидати от подразделението на принци-
па 1 член - 1 глас.

5Б.7. Всички спорове, които възникват по отношение на 
неодобрението или липсата на подкрепа за някой кандидат в 
съответната организация, се предоставят за разрешаване от 
Районния съвет по жалбите. Спорове относно одобряването 
и изборите се предоставят за разрешаване от съответния Ко-
митет по местно самоуправление. НИК изготвя разпоредби 
за съответното партийно звено и за всяка от страните за раз-
решаване на възникналия спор.
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5Б.8. Изключение от правила 5Б.1. – 5Б.7. може да бъде 
направено единствено с одобрението на НИК или на служи-
тел, упълномощен от НИК.

5В. Избор на кандидати за Уестминстърски район 

5В.1. НИК изготвя процедурни разпоредби  и разписание 
за избор на кандидати за Уестминстърски район. ИРЛП носи 
отговорност за прилагането на тези разпоредби. ИРЛП трябва 
да съгласува своите процедури и разписание със съответния 
районен председател или друг служител, одобрен от НИК.

5В.2. Всички кандидати трябва да покриват критериите 
за кандидати  за парламента, определени в 5А.1.б). Кандидат, 
който е изключен от избора за кандидат за местната власт по 
силата на Правилата на партията или с решение на Партий-
ната конференция, не може да бъде предлаган или избиран за 
кандидат  за парламента.

5В.3. Всички кандидати се задължават, ако бъдат избрани, 
да приемат и да спазват постоянните разпоредби на групата 
на ЛП в Европейския парламент.

5В.4. НИК създава своя група от кандидати за парламента. 
Предвидено е организиране на обучения за заинтересованите 
кандидати и предприемане на мерки за засилване предста-
вителността на жените, етническите малцинства и хората в 
неравностойно положение. Членовете, които са покрили ми-
нималните стандарти, определени от НИК, биват включени в 
групата от кандидати за парламента. Кандидати, препоръча-
ни от партийните организации, биват автоматично включени, 
покривайки същите критерии.
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5В.5. Ако ИРЛП е представляван в парламента чрез член 
на ПГ:

– Ако даденият депутат иска да бъде преизбран, се про-
веждат вътрешнопартийни избори в партийните едини-
ци и организации към партията в съответствие с раз-
поредбите на НИК. Ако той спечели тези избори, бива 
избран за възможен парламентарен кандидат на ИРЛП.

– Ако даденият депутат не спечели вътрешнопартийните 
избори, той може да бъде предложен за кандидат при 
избор на вероятни парламентарни кандидати и да бъде 
включен в списъка на кандидати, измежду които този 
подбор ще бъде осъществен.

– Ако даденият депутат не бъде избран за вероятен пар-
ламентарен кандидат, той/тя има право да подаде жалба 
до НИК. Тази жалба може да бъде направена единст-
вено въз основа на нарушение на процедурата, описа-
на в правилата, и на общите разпоредби на Устава, на 
Правилата и Постоянните разпоредби. Жалбата трябва 
да бъде изпратена до НИК преди датата, на която ще се 
разглежда избирането на парламентарните кандидати 
на съответния избирателен район.

– Когато има формално съобщение за кралско официално 
обявление за разпускане на парламента преди провеж-
дането на вътрешни избори или преди провеждане на 
изборно заседание на избирателния район, разпоредби-
те на този член преустановяват своето действие и опре-
деленият депутат бива преизбиран за възможен парла-
ментарен кандидат, обект на одобрение на НИК.

– Ако съответният кандидат има намерение да излезе в 
пенсия, разпоредбите на този член не се прилагат.
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5В.6. При всички условия се подготвя списък с одобрени 
кандидати, който да бъде представен на всички членове на 
ИРЛП, които имат право на глас в съответствие с 5А.1.а).

5В.7. Изборът на кандидати се осъществява чрез елими-
ниращо гласуване от всички членове на ИРЛП, които имат 
право да гласуват на принципа 1 член - 1 глас.

5В.8. 
а) Изборът на кандидати за парламент не може да бъде 

счетен за приключен, докато името на избрания член не е 
представено по време на заседание на НИК и неговият/ней-
ният избор не е потвърден. Докато такова потвърждение не 
е получено, този член не може да бъде приет като възможен 
кандидат. Ако избраните кандидати не са национално препо-
ръчани членове на групата от кандидати за парламента, тряб-
ва да бъде проведен разговор за потвърждаването им като 
кандидати за парламента от НИК.

б) Ако НИК установи, че съществува очевидно наруше-
ние на правилата, има право след проучване и разговор с този 
член на партията да определи, че е удачно и подходящо да не 
подкрепи дадения кандидат, или ако той вече е бил подкре-
пен, да оттегли подкрепата си за него като възможен парла-
ментарен кандидат.

5В.9. След приключване на процедурата по избора на въз-
можни кандидати за парламента, в съответствие с тези пра-
вила ИРЛП  поема отговорността за покриване на изборните 
разходи за избрания кандидат. Поемането на тази финансова 
отговорност е задължително условие за утвърждаването от 
НИК на този член като кандидат.
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5В.10. НИК може да пропусне стандартната процедура, 
ако не са получени валидни предложения или при възник-
ване на извънреден случай, или когато по негова преценка 
интересите на партията ще бъдат най-добре съхранени при 
изпускане на определените от него процедури.

5В.11. Спорове, възникнали относно процедурата за 
избор, се разглеждат от определен от НИК служител, който 
трябва да представи доклад. Решението на НИК въз основа 
на доклада на този служител е окончателно и задължително 
за всички страни, при всякакви условия.

5В.12. Изключения от правила 5В.1. – 5В.11. се допускат 
единствено с одобрение на НИК или упълномощен от него 
служител.

5Г. Избор на кандидати за Европейския парламент 

5Г.1. НИК изготвя процедурни разпоредби и разписание 
за избор на кандидати за Европейския парламент. Районните 
ръководства и шотландското и уелското ръководство носят 
отговорност за прилагането на тези разпоредби. Районните/
националните органи  трябва да съгласуват своите процедури 
и разписание с  определен служител, одобрен от НИК.

5Г.2. Всички кандидати трябва да покрият критериите за 
избор на кандидати за Европейския парламент, описани в 
5А.1.б). Освен това кандидати за местната власт или за Уес-
тминстърския район, които са били лишени от тези си права 
по Правилата на партията или поради решение на Партийна-
та конференция, не могат да бъдат определени или избирани 
за кандидати за Европейския парламент.
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5Г.3. Всички кандидати се задължават, ако бъдат избрани, 
да приемат и да спазват утвърдените разпоредби на групата 
на ЛП в Европейския парламент.

5Г.4. НИК създава група от кандидати за ЕП.  Предвидено 
е организиране на обучения за заинтересованите кандидати 
и предприемане на мерки за засилване представителността 
на жените, етническите малцинства и хората в неравностой-
но положение. Членовете, които са покрили минималните 
стандарти, определени от НИК, биват включени в групата 
от кандидати за ЕП. Кандидати, препоръчани от партийните 
организации, биват автоматично включени в групата от кан-
дидати за ЕП.

5Г.5. Районните/националните ръководства определят 
представител на ръководството в Селекционната комисия на 
местните организации от ИРЛП и организациите на партията. 
Селекционната комисия ръководи процеса на преизбиране на 
членовете на ЕП.  Членовете на ЕП, които получат поне 50 
процента подкрепа имат същото право да бъдат определени 
за кандидати за ЕП, както и всички останали членове. Впос-
ледствие ръководството на Селекционната комисия търси 
предложения и определя група от нови кандидати за незаети-
те места в района (или Шотландия, или Уелс) в съответствие 
с процедурните правила, определени от НИК.

5Г.6. Ръководството на Селекционната комисия представя 
списък с преизбраните депутати и списък с новите кандида-
ти за незаетите места, които се разпространяват до всички  
членове  в районния/националния избирателен район, които 
могат да гласуват в съответствие с 5А.1.а).

5Г.7. Всички избираеми членове по смисъла на Правилата 
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за членство в партията определят чрез гласуване по пощата 
подреждането на кандидатите.

5Г.8. Изборът на кандидати за ЕП не може да бъде счетен 
за приключен, докато името на избрания член не е представе-
но по време на заседание на НИК и неговият/нейният избор 
не е потвърден.

5Г.9. Всеки район (или Шотландия, или Уелс), осъщест-
вил избор на своите кандидати за ЕП в съответствие с тези 
правила, поема отговорностите по покриване на изборните 
разходи на избрания кандидат. Поемането на тази финансова 
отговорност е задължително условие за утвърждаването от 
НИК на този член като кандидат.

5Г.10. НИК може да пропусне стандартната процедура, 
ако не са получени валидни предложения или при възник-
ване на извънреден случай, или когато по негова преценка 
интересите на партията ще бъдат най-добре съхранени при 
пропускане на определените от него процедури.

5Г.11. Спорове, възникнали относно процедурата за избор, 
се разглеждат от определен от НИК служител, който трябва 
да му представи доклад. Решението на НИК въз основа на 
доклада на този служител е окончателно и задължително за 
всички страни, при всякакви условия.

5Г.12. Изключения от правила 5Г.1. – 5Г.11. се допускат 
единствено с одобрение на НИК или упълномощен от него 
служител.
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5Д. Избор на кандидати за обществени длъжности

5Д.1. НИК разработва детайлен документ, определящ 
процедурата по избор на кандидати за Шотландския парла-
мент или за Националното събрание на Уелс, в консултация с 
шотландското или уелското ръководство, въз основа на прин-
ципите, определени в 5А и 5В.

5Д.2. НИК разработва детайлни процедурни разпоредби 
за избор на кандидати за Великото Лондонско събрание или 
за други районни органи в Англия въз основа на принципите, 
определени в 5А. Районните (или шотландските, или уелс-
ките) селекционни комисии, представляващи съответния ра-
йон, отразявайки баланса в ИРЛП и организациите в него, 
управляват този процес. Районните/националните органи 
трябва да приемат свои собствени процедури и разписание, в 
консултации с определения служител, утвърден от НИК.

5Д.3. НИК разработва детайлни процедурни разпоредби 
за избор на директно избирани председатели на районните 
администрации или на местната власт на основата на прин-
ципите, определени в 5А. Районните (или шотландските, или 
уелските) селекционни комисии, представляващи съответния 
район, отразявайки баланса в ИРЛП и организациите в него,  
управляват този процес.

5Д.4. Изключения от правила 5Г.1. – 5Г.11. се допускат 
единствено с одобрение на НИК или на упълномощен от него 
служител.
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6
ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ

6А. Национална дейност на партията
6А.1. НИК налага дисциплинарни мерки, ако счете това за 

необходимо, за да гарантира спазването на Устава, Правилата 
и Постоянните разпоредби на партията от всички членове и 
служители на партията.

Тези правомощия включват:
a) При нарушение на Устава, Правилата и Постоянните 

разпоредби на партията от някой от нейните членове НИК 
може, в очакване на окончателния изход от провеждащо се 
проучване и повдигане на обвинение (ако такова бъде пов-
дигнато), да отстрани временно от длъжност лицето/лицата 
или да го/ги лиши от правото да представлява/ат партията, 
въпреки че той/тя/те е/са бил/а/и определен/а/и или може 
да бъде/ат определен/а/и за подходящ/и кандидат/и за избо-
ри или за частични избори. Генералният секретар или друг 
национален служител провеждат проучване и представят 
доклад за проучването на НИК. На основата на този доклад 
НИК може да възложи на генералния секретар или на друг 
национален служител да определи налагането на някакъв тип 
дисциплинарна мярка, която да   бъде представена на ОКУ за  
одобрение.

б) При нарушение на Правилата и на Постоянните разпо-
редби на ПГ ЛП от някой от нейните членове НИК може, в 
очакване на окончателния изход от провеждащо се проучване 
и повдигане на обвинение (ако такова бъде повдигнато), да 
отстрани временно от длъжност лицето/лицата или да го/ги 
лиши от правото да представлява/ат партията, въпреки че той/
тя/те е/са бил/а/и определен/а/и или може да бъде/ат опреде-
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лен/а/и за подходящ/и кандидат/и за избори или за частични 
избори. Генералният секретар или друг национален служи-
тел провеждат проучване и представят доклад за проучването 
на НИК. На основата на този доклад НИК може да възложи 
на генералния секретар или на друг национален служител да 
определи налагането на някакъв тип дисциплинарна мярка, 
която да бъде представена на ОКУ за одобрение.

в) Когато при преценка на НИК съществуват условия, ко-
ито му дават основание да упражни своите правомощия по 
т. а) и б), НИК може да изготви предупреждение в писмена 
форма до член на партията, подчертавайки  неговото поведе-
ние, което по преценка на НИК или е несъвместимо с про-
дължаване на членството в партията, или може да доведе до 
нарушаване на Устава, Правилата и Постоянните разпоредби 
на партията. При неспазване на предупреждението на канди-
дата могат да бъдат наложени дисциплинарни мерки, вклю-
чително и изключване от партията.

6А.2. При опит за приемане отново в партията, вследствие 
на изключване от ОКУ, независимо от причината, или на ав-
томатично изключване по 2А.4. от Правилата за членството, 
молбата за разрешаване на възстановяването на членството 
се представя на НИК за разглеждане и за вземане на решение. 
Такъв тип молби могат да бъдат представяни на НИК след 
изтичане на срок от минимум 5 години след изключването. 

6А.3. Прекратяването на правата на член на партията от 
ОКУ – 6А.1. или от ОКУ  чрез налагане на дисциплинарно 
наказание изисква членските права да бъдат ограничени до 
участие  в заседания и дейности на собствената партийна ор-
ганизация на дадения член  единствено като редови член  и 
при гласуване с участието на всички членове, ако е счетено за 
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удачно. Отстраненият член не може да бъде служител в който 
и да е клон на партията, нито може да бъде включван в гру-
пата на вероятните кандидати, нито да представлява партията  
на каквато и да е позиция, на каквото и да е ниво.

6Б. Дейност на ИРЛП
 
6Б.1. Задължение на генералния секретар на ИРЛП е да 

предприеме всички неообходими мерки за прилагането на 
практика на Устава, на Правилата и на Постоянните разпо-
редби на партията в ИРЛП и за съхраняването на Програмата, 
политиката и принципите на партията в избирателния район. 
ИРЛП взема мерки, когато счете това за необходимо, за из-
пълнението на тези цели в съответствие със следните поло-
жения:

а) Всяко оплакване или заявление за нарушение на Устава, 
Правилата и Постоянните разпоредби на партията се предс-
тавя в писмена форма на секретаря на ИРЛП или на партий-
ната организация, или на организация към партията, или на 
член на Генералния комитет. В това оплакване или заявление 
се излага желанието на ищеца за налагане на дисциплинарни 
мерки.

б) При постъпването на жалба  секретарят я отнася към 
Изпълнителния 

комитет на ИРЛП, който взема решение чрез изготвяне 
на собствена резолюция по това, дали ищецът призовава към 
осъществяване на проверка.

в) Веднага след като Изпълнителният комитет вземе ре-
шение, секретарят трябва да осъществи контакт с районната 
централа на партията за осигуряване на правилното прилага-
не на дисциплинарните мерки.

г) Резолюцията на Изпълнителния комитет бива предста-
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вена пред Генералния комитет, който взема решение дали да 
разреши извършването на препоръчаната проверка.

д) Лице, което е подложено на проверка, трябва да живее 
или да бъде регистрирано за избирател, или да е живяло или 
да е било регистрирано за избирател в избирателния район по 
време на подаване на жалбата. Ако това лице е член на Гене-
ралния или на Изпълнителния комитет, то има пълното право 
да участва и да гласува по време на заседанията на комитета, 
в който той/тя е член, когато този въпрос се разглежда.

е) При разрешаване за извършване на проверка от Гене-
ралния комитет Изпълнителният комитет определя трима от 
своите членове, които да я извършат. Те не трябва да са част 
от засегнатите страни.

ж) Извършващите проверката сами определят начина, по 
който да я осъществят, включително приемането на писмени 
доказателства от ищеца или от други членове на партията.

з) Те решават дали това е случай, който може да се пред-
стави за разглеждане на ОКУ, и ако е така, предлагат каква/и 
дисциплинарна/и мярка/мерки трябва да бъде/ат наложена/и. 
Генералният комитет  от своя страна определя дали това е на-
истина случай, който може да се представи на ОКУ, и ако е 
така, да определи мерките, които да бъдат наложени. 

и) Извършващите проверката не трябва да са членове и 
да гласуват в Генералния комитет в тази фаза, с изключение 
на представянето на изготвения от тях доклад и отговаряне-
то на въпроси, възникнали при представянето му от един от 
членовете на групата за проверка, който обаче няма право да 
гласува.

й) Ако Генералният комитет реши, че обвинението е до-
пустимо, той прави препоръка за налагане на дисциплинарно 
наказание. Извършващите проверката определят един от тях, 
който да представи случая на ОКУ за приключване.
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к) Решението относно вида и размера на дисциплинарна-
та мярка трябва да бъде предоставено на секретаря на ОУК 
в партийната централа, който влиза във връзка с представи-
лия случая и с председателя на комисията за доуточняване 
на случая, преди комисията да се произнесе по него, както 
и за датата и мястото на изслушването, ако това е счетено за 
подходящо.

Общопартийната комисия по Устава определя дисципли-
нарните мерки чрез изслушване или по друг начин и като има 
предвид процедурните разпоредби. Решенията на ОУК дали 
повдигнатият въпрос е основателен, дали обвинението е до-
казано, или не е доказано, или че трябва да бъде наложено 
дисциплинарно наказание,  са окончателни.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

• Съзнавайки дълга, който имаме към поколенията, борили се 
за свобода, демокрация и човешки права;
• зачитайки историческото наследство на демократичната ор-
ганизация и борбите на нашите другари; 
• оставайки верни на принципите на Декларацията от 3 сеп-
тември за национална независимост, зачитане на народната 
власт и социална свобода;
• провъзгласявайки, че нашият патриотизъм включва и евро-
пейските и чуждестранни наши съграждани;
потвърждавайки, че ценностите на социализма, на социал-
ната справедливост и сплотеност, на мира и солидарността 
представляват ядрото на нашата дейност;
• търсейки равнопоставеното сътрудничество с политичес-
ките сили и гражданското общество, които споделят същите 
ценности;
• продължавайки да вървим по общия ни път с прогресивните 
сили  в света и особено в Европа и в съседните страни;
• решени да осигурим на гражданите свобода и равенство, 
прозрачност, демократично участие и непрекъснат диалог и 
да поддържаме нашето движение отворено към обществото;
• стремейки се нашето движение да стане движение на култу-
рата, образованието и хуманността в едно общество на соли-
дарност, сплотеност и напредък за всички; 
• поемайки отговорност пред младото поколение и за бъде-
щето на родината ни в международната общност; 
• готови да служим с нашето движение на гръцкия народ и да 
защитаваме неговите интереси, приемаме настоящия Устав 
за нашето движение.
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ГЛАВА І. УЧРЕДЯВАНЕ, ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ НА
ПАСОК

Чл.1. Учредяване
Политическото движение, основано на 3 септември 1974 

г., се нарича ОБЩОГРЪЦКО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ДВИ-
ЖЕНИЕ - ПАСОК.

Чл. 2. Седалище - емблема
1. Седалището на ПАСОК се намира в  Атина.
2. Емблема - на зелен фон е изобразено изгряващо слънце, 

под което е изписано съкращението “ПАСОК”.

Чл.3. Партия на европейските социалисти – международ-
но сътрудничество

1. ПАСОК е член на Партията на европейските социалис-
ти и на Социалистическия интернационал. Участва активно 
в техните органи и във вземането на решения.  

2. Сътрудничи си с партиите и движенията, които възпри-
емат и служат на неговите основни идеи. 

Чл.4. Ценности и цели
1. ПАСОК е политическа партия на демократичния соци-

ализъм, която се стреми към жива и открита връзка с гражда-
ните и обществото. Със своята дейност тя налага общочовеш-
ките принципи на мир и мирно разрешаване на споровете, на 
демокрация, свобода, социална справедливост, равенство и 
солидарност. 

2. Стреми се към разширяване и задълбочаване на демок-
рацията, към подобряване на парламентарната форма на уп-
равление и към развитието на демократичното единство. 
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3. Има за цел засилване на самоуправлението и радикал-
ната децентрализация на държавата с укрепване на пери-
ферията в рамките на едно прогресивно управление с общо 
участие. 

4. Смята знанието и информираността за основно право 
на гражданите. Квалификацията на неговите членове и сим-
патизанти, както и на всеки активен гражданин са централна 
цел и средство на дейността на движението.  

5. Стреми се към  справедливото участие на всички:
• в политиката, културата и комуникацията;
• в едно общество на сплотеност и сигурност;
• във възможностите и шансовете за развитие и нап-

редък; 
• в пазара на труда и заетостта;
• в една отворена икономика с широк достъп, основана 

на качеството и новаторството;
• в образованието и квалификацията в едно отворено 

общество на знанието и информираността, което 
признава човека за основен източник на богатство. 

6. ПАСОК има трайни цели и по-конкретно: 
• укрепване на националното единство за защита на 

националните интереси;  
• осигуряване и разширяване на личните и обществе-

ни права на гражданите; 
• справедливо разпределяне на националното богатство;
• жизнеспособно развитие и опазване на природната 

среда; 
• създаване на условия за пълна заетост;
• борба с всяка форма на дискриминация, която се ос-

новава на расови, национални, религиозни, полити-
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чески, културни различия или различия в пола или 
сексуалната ориентация, в едно многокултурно об-
щество, което уважава различията;

• подобряване на качеството на живот на гражданите;
• запазване и издигане на културното ни наследство, 

развитие на културата, на колективното и индивиду-
ално творчество. Оползотворяване на културата като 
основен елемент от икономическото и социално раз-
витие. 

7. Бори се за прозрачност, демократичен контрол и отчет-
ност пред обществото за всички функции и на всички инсти-
туции на държавата. 

8. Работи за силна и достойна за уважение Гърция в една 
мирна, демократична, политически силна и социално спра-
ведлива Обединена Европа. Участва активно във всички уси-
лия за засилване ролята на институциите на Европейския 
съюз и на демократичния контрол от европейското граждан-
ско общество. 

9. В рамките на един нов интернационализъм ПАСОК се 
бори за мирна международна общност и за създаването на 
структури за демократично и справедливо световно управле-
ние. Лансира идеята за политическо и социално сътрудни-
чество за демократичен контрол върху глобализацията. 

Чл.5. Формиране на политиката
1. Политическият избор и управленската политика на ПА-

СОК се формират в рамките на принципите на движението, 
на решенията на конгресите и на неговите органи, както и на 
обществения договор, който сключва с гръцкия народ. 
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2. Политическият и демократичен диалог е неотменен 
елемент във формирането на управленската политика на дви-
жението. 

Чл.6. Гражданско общество – доброволческа дейност 
1. ПАСОК подкрепя и поощрява инициативата на граж-

данското общество на местно, национално, европейско и 
международно ниво.

2. Подкрепя и издига ролята на доброволческата дейност 
във всяка форма на обществения живот. 

3. Сътрудничи си с организациите и движенията, които 
изповядват и отстояват същите ценности и принципи. 

ГЛАВА ІІ. ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Чл.7. Принципи за функциониране
ПАСОК функционира с демократични процедури и проз-

рачност на всички нива на организация и дейност. Подкрепя 
израза на свободна воля и същественото участие на своите 
членове, използвайки институциите за пряка и непряка де-
мокрация и непрекъснат диалог в неговите органи и проце-
дури.

Чл.8. Вътрешнопартийна демокрация
1. Движението подкрепя изцяло вътрешнопартийната де-

мокрация, свободата в идеологическите стремления, в изра-
зяването, в диалога, в съпоставянето на идеи и мнения и пра-
вото на  внасяне и обявяване на индивидуални и колективни 
предложения.  

2. Съществуват съвместно и  се разпространяват свобод-
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но, писмено или устно, всички мнения, тенденции и идейни 
течения и схващания, без организирана структура, при спаз-
ване на дисциплина и представителство в неговите органи. 

3. Изразяването и разпространението на идеи и мнения 
става с уважение към принципите  и ценностите на движени-
ето и на общите му решения. 

4. Посредством диалога и образователната дейност се 
осигурява идеологическото единение и единството на него-
вата дейност. 

5. Солидарността между членовете и симпатизантите на 
ПАСОК е основен негов принцип. 

6. Органите на движението функционират на основата 
на принципите за колективност и диалог с гражданите и с 
организациите при вземането на решения. Неговите членове 
участват в тяхното прилагане с инициативи и организирана 
дейност. 

7. Принципът на мнозинството важи за членовете на всеки 
орган. Уважават се и се подкрепят правата на малцинството. 

Чл.9. Отчет – отзоваване 
1. Всички избираеми органи дават редовно отчет веднъж 

годишно пред  избралите ги групи и извънредно, ако бъде по-
искано това от тях с абсолютно мнозинство на членовете. 

2. Всички избираеми органи могат да бъдат отзовани от 
групите, които са ги избрали. Отзоваването става след обос-
новано мнение и решение на мнозинството от членовете.  
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3. Решението за отзоваване на пряко избраните органи се 
взема с мнозинство от 1/2 + 1 от членовете и симпатизантите, 
участвали в избора им. 

4. Процедурите по отчет и отзоваване се уреждат в Уст-
ройствен правилник. 

Чл.10. Представителство  на членовете
1. Представителството на членовете и на основните орга-

низации на конгресите, конференциите и в други колективни 
форми на работа на движението е в съответствие с броя на 
членовете на всяка организация. 

2. Във всички органи се осигурява най-голямото възмож-
но представителство на областите на страната. 

3. Изборът на всички органи и представители е таен.  

4. Не е възможно упълномощаването за представляване 
на събрания, на конгреси или в органи.  

5. Всеки член, участващ в конгреси или събрания, има 
само един глас.

6. За избор на делегати на конгреси и членове на Нацио-
налния съвет броят на отбелязаните предпочитания не може 
да е по-голям от 10% от позициите за избор. Националният 
съвет взема решение за броя на отбелязаните предпочитания 
при избора на други органи.  

7. Възможно е участието с  глас, изпратен с писмо или 
чрез Интернет, доколкото са спазени основните принципи на 
изборния процес. 
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8. Представителите на членовете и на организациите в 
различните форми на работа и форуми и в органите на дви-
жението са длъжни да предадат мненията и решенията на 
членовете и органите, които са ги избрали. Те имат право 
да изразят и своето мнение и могат свободно да формулират 
крайното си мнение относно въпросите от дневния ред.  

9. Заместване на членове във всички органи на движени-
ето се  осъществява от заелите следващото място в списъка 
съгласно реда при подреждането им при съответното гласу-
ване, с изключение на членовете на органите, избрани от На-
ционалния съвет, за които се извършва нов избор. 

10. Изборът на органи и на участници в различните фор-
ми на работа на движението се осъществява според единни 
принципи и се урежда в Устройствен правилник.

Чл.11. Участие на гражданите
1. Движението подкрепя и насърчава участието на всички 

заинтересовани активни граждани в неговите дейности, про-
яви и органи. 

2. Всеки гражданин има право да участва във всички про-
яви и дейности на движението, с изключение на гласуванията 
и заседанията на неговите органи.  

3. Правата за участие на гражданите, които са свързани 
изключително посредством Интернет с движението, се уреж-
дат в Устройствен правилник. 

Чл.12. Референдуми
1. С решение на Националния съвет, имайки предвид и 

евентуални предложения от общински организации и област-
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ни комитети, може да се проведе партиен референдум по въп-
роси с изключително значение. 

2. Провеждането на референдум е задължително, когато 
бъде поискано поне от 1/5 от членовете и симпатизантите на 
движението, от 1/4 от общинските организации или от 1/2 от 
областните организации. Резултатът от референдума обвърз-
ва ръководството на движението с конкретно решение. 

3. В референдума участват членовете и симпатизантите 
на движението. 

4. Условията за провеждане на референдум, необходимото 
участие и други специални условия се съдържат в Устройст-
вен правилник и в решението за неговото обявяване. 

Чл.13. Равнопоставеност на двата пола  при представи-
телството 

1. Осигурява се представителството на поне 40% от всеки 
един от двата пола в органите на движението.  

2. В органи, където е предвиден заместник-секретар или 
заместник-координатор, той винаги е от противоположния 
пол на секретаря или координатора. 

Чл.14. Подновяване на колективните органи 
При всеки избор на колективните органи поне 20% се из-

бират в тях за първи път. Обновяването касае всеки един от 
двата пола поотделно. 

Чл.15. Мандати в органите 
Не се позволява избирането на едно и също лице на да-

ден пост за повече от три (3) пълни мандата. Мандатът на 
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председателя се удължава за срока, в който той е министър-
председател. 

Чл.16. Самостоятелност на движението и забрана за съв-
местяване на постовете

1. ПАСОК запазва като траен и неизменен принцип неза-
висимостта и необвързаността на политическата си дейност 
от организирани интереси. 

2. ПАСОК и неговите кадри пазят политическата си са-
мостоятелност от частни и държавни икономически органи, 
от държавната администрация и от медиите. 

3. Тези кадри, които заемат, след назначение или избор, 
платен пост от политически характер в държавата или в пуб-
личния държавен сектор, не може да са секретари на коорди-
национни комисии на общински организации, координатори 
на окръжни комитети и секретари на областни комитети.  По-
зициите, които не позволяват съвместяване на постовете, се 
описват в Устройствен правилник. 

4. Координаторите на окръжните комитети и секретарите 
на областните комитети не може да са кандидати за депутати, 
окръжни управители или кметове. 

Чл.17. Публичност и прозрачност 
1. Всяко решение или действие на ръководен орган на 

движението се публикува на негова отговорност в Интернет-
страницата на движението. 

2. Задължението за оповестяване важи и за протоколите 
от заседанията на всеки колективен орган на движението. 
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Изключение се допуска със специално мотивирано решение, 
което се взема с мнозинство от 2/3 от членовете.

3. Интернет представлява основно средство за прозрач-
ност пред оповестяване на проявите, дейностите, мненията 
на членовете и решенията на органите на движението.

4. Националният съвет изготвя Кодекс за прозрачност. 
Всеки орган се грижи за неговото спазване, както и за опо-
вестяването на неговите дейности, разисквания и решения. 

ГЛАВА ТРЕТА ІІІ. ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ НА 
ПАСОК 

Чл.18. Участие в ПАСОК 
1. Гръцки граждани, навършили 16 години, които приемат 

принципите и целите на движението и не участват в друга 
гръцка партия, могат да се включат в ПАСОК като негови 
членове или симпатизанти.   

2. При същите условия участват и граждани на Европейс-
кия съюз, както и чуждестранни лица, които пребивават за-
конно в Гърция. 

3. Тези, които желаят да станат членове или симпатизанти 
на ПАСОК, се записват лично в регистъра на членовете или 
симпатизантите. 

4. Членовете или симпатизантите могат да прекратят учас-
тието си в движението с обикновено заявление до общинска-
та организация, към която принадлежат, или до Комисията по 
устава и организационните норми на движението, които ги 
отписват от регистъра на членовете или симпатизантите. 
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Чл.19. Права и задължения на членовете 
1. Членовете на ПАСОК участват в общия политически 

живот на движението: 
• избират представителите си и са избирани във всички 
органи;

• извикват на отчет, контролират и отзовават всички изб-
рани органи; 

• участват във вземането на решения, които се отнасят до 
съставянето на Програмата и политиката на движението; 

• имат достъп до цялата информация за политическите ре-
шения, организационната дейност и финансовото управ-
ление на движението;  

• участват в предварителните избори и референдумите, 
които се организират на местно, областно и национално 
ниво;

• участват във всички дейности на организациите и орга-
ните на ПАСОК с политическо, образователно, културно, 
научно или друго съдържание.

2. ПАСОК осигурява на всеки член правото да кандидат-
ства за заемане на постове, в оценяването и в издигането на 
кандидатура чрез демократични процедури и на основата на 
неговата дейност и заслуги към обществото. 

3. Членовете на ПАСОК участват дейно в общинската ор-
ганизация, към която принадлежат. Развиват дейност за на-
лагане на принципите, целите и политиката на движението 
в гръцкото общество, както и за организационното му раз-
витие. Развиват дейност в обществените и синдикални дви-
жения, имат право на участие в младежката организация на 
движението и в браншовите организации, ако отговарят на 
условията, възрастовата граница или принадлежат към съот-
ветните професионални или други области. 
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4. Политическата позиция на членовете на ПАСОК е в 
съгласие с ценностите и принципите, които изповядва дви-
жението. Те се ангажират със спазване на Устава и решенията 
на органите и са контролирани за евентуални нарушения. Из-
пълняват финансовите си задължения и допринасят за осъ-
ществяване на икономическите цели. 

5. Качеството “член” се губи, ако не бъде подновена член-
ската карта в срок от шест (6) месеца от нейното изтичане и 
след писмено предупреждение. Член, загубил това си качест-
во, се включва в регистъра на симпатизантите на движението. 

6. Членовете на ПАСОК могат да бъдат принудени да за-
губят това си качество само съгласно процедурите и при ус-
ловията на чл.54 и чл.55 на Устава.

7. Депутатите от движението са членове на общинската 
организация към областта, в която са избрани. 

Чл.20. Права на симпатизантите 
1. Симпатизантите на ПАСОК имат право да участват 

във формирането на политическите позиции на движението. 
Имат право да избират във всички изборни процедури. Учас-
тват с право на глас във всички процедури, предвидени в Ус-
тава или в устройствените правилници. 

2. Симпатизантите могат да станат членове на движени-
ето с обикновено заявление до компетентните органи, които 
ги записват в съответния регистър. 

3. Граждани, взели участие във вътрешни процедури на 
движението, се записват в регистъра на симпатизантите, ос-
вен ако заявят, че не желаят. 
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Чл.21. Дейност на членовете и симпатизантите 
1. Всеки член се включва задължително в една общинска 

организация в района, в който живее или работи. Освен това 
той има възможност да участва и развива дейност и в други 
организации на движението, образувани и функциониращи 
на ниво окръг или област, както и в инициативните комитети, 
образувани и функциониращи на общинско ниво.  

2. Всеки член или симпатизант, ако смени адреса си по 
местоживеене или работа, може да се прехвърли в друга об-
щинска организация с обикновено заявление, след като ин-
формира организацията, която напуска.  

ГЛАВА ІV. ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Чл.22. Организационни принципи на движението 
1. Организацията на ПАСОК се основава на принципите 

на демокрацията на участието, на децентрализацията и взе-
мането на решения при възможно най-широко участие на не-
говите членове и симпатизанти. 

2. ПАСОК се организира като мрежа от членове, симпа-
тизанти, организации, органи и движения на граждани във 
всички нива на неговата дейност. За формиране на полити-
ческите си решения осигурява свобода на участие на граж-
даните, равнопоставеност при достъпа до всички процедури, 
както и в информираността и знанието.

3. Използва Интернет и технологиите като важно средст-
во за комуникация, организация, участие, диалог, вземане на 
решения и прозрачност. 

4. Осигурява на инвалидите достъп до всички организа-
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ции и процедури, както и до необходимата информация за 
тяхното участие. 

Чл.23. Общинска организация 
1. Общинските организации са структурирани по общи-

ните на страната или по общински райони. 

2. С решение на Областния комитет една общинска орга-
низация може да бъде разделена на две или повече, когато бро-
ят на нейните членове затруднява ефективната й дейност. В 
случай на образуване в една община на повече от една органи-
зация, за тяхното координиране се създава Общинско бюро.

3. С решение на Областния комитет в старите общини мо-
гат да се учредят местни активистки съюзи. Те се докладват 
на съответната общинска организация и функционират в ней-
ните рамки. 

4. Максималният и минимален брой членове, както и оста-
налите условия за образуване и функциониране на общински 
организации, се определят в Устройствен правилник. 

Чл.24. Компетентност на общинската организация 
Всяка общинска организация на движението: 
• взема решения по въпросите от местен характер в рам-

ките на насоките на органите на движението;
• води диалог с гражданите, местното общество, местните 

органи, неправителствените организации за формирането на 
политиката и приоритетите на движението в сферата на сво-
ята компетентност;

• организира поне веднъж годишно открито общинско 
събрание с въпроси от местен характер, с отчет за дейността 
си и с политическа програма за следващата година; 
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• предлага организирането на вътрешни референдуми по 
въпроси от общ характер и организира референдуми по въп-
роси от местен характер;

• развива дейности с културен, социален и образователен 
характер;

• грижи се за възможността за достъп на всички членове и 
симпатизанти на движението, както и на всеки заинтересован 
гражданин до нейните офиси; 

• осведомява гражданите с разпространението на печатни 
и електронни материали с обща проблематика и политическа 
информация; 

• грижи се за създаването и функционирането на Интер-
нет-страница или достъп до Интернет-страница, където пуб-
ликува всички решения на своите органи и всякаква инфор-
мация за своята дейност. 

Чл.25. Органи на общинската организация 
1. Орган с решаващо значение на общинската организа-

ция е общинското събрание, в което участват всички членове 
и симпатизанти. Общинските събрания са открити за граж-
даните на всяка община, освен ако в особени случаи се реши 
нещо друго. Те заседават всеки месец или когато това бъде 
поискано поне от 1/3 от нейните членове или с решение на 
по-висш орган. 

2. Общинското събрание избира с общо гласуване седем-
членна (7) Координационна комисия, секретар и заместник-
секретар. Мандатът на членовете на Координационната коми-
сия, на секретаря и на заместник-секретаря е двегодишен. 

3. В заседанията на Координационната комисия участват без 
право на глас ръководителите на местните активистки съюзи. 
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4. Създава се Общински съвет с участието на Координа-
ционната комисия, представители на местното самоуправ-
ление и на местните масови организации, които са членове 
или симпатизанти, както и членове на неправителствени ор-
ганизации, които са легитимни. Общинският съвет се свиква 
редовно на всеки два месеца, за което отговаря секретарят на 
Координационната комисия. 

Чл.26. Граждански инициативни комитети
1. На ниво общинска организация ПАСОК подкрепя граж-

дански инициативни комитети по даден въпрос, в дадена инс-
титуция или сфера. Комитетите могат да се учредяват по ини-
циатива на движението или от други самостоятелни движения 
и формации. 

2. Отделните дейности се делят на: 
• Мрежи за инициатива на гражданите по въпроси от по-

литически, социален, синдикален, научен, образователен или 
професионален характер.

• Мрежи за солидарност, които се грижат за разрешаване 
на проблеми, свързани с гражданите в неравностойно поло-
жение.

Чл.27. Окръжен комитет – Окръжен съвет
1. На ниво окръзи се създават и функционират един или 

повече окръжни комитети като органи за политически диа-
лог, координация и активност. Окръжният комитет отговаря 
за специализирането и реализирането на политиката на дви-
жението и на решенията на висшите органи на ниво окръзи.  

2. Окръжният комитет е съставен от секретарите и замес-
тник-секретарите на общинските организации на всеки ок-
ръг. На неговите заседания участват без право на глас при-
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надлежащите към окръга членове на Националния съвет, на 
Областния комитет, депутатите и секретарят на младежката 
организация на окръга. 

3. Членовете на Окръжния комитет избират помежду си 
тричленен или петчленен Координационен секретариат. Чле-
новете на секретариата не могат да са от една и съща общин-
ска организация.

4. С общо гласуване на членовете и симпатизантите на 
движението в окръга се избира координатор и заместник-ко-
ординатор на Окръжния комитет. Членовете на Координаци-
онния секретариат, координаторът и заместник-координато-
рът на Окръжния комитет имат двегодишен мандат. 

5. На ниво окръзи се създава Окръжен съвет, който има 
съответния състав и функции като на Областния съвет. 

6. Въпросите, свързани с организацията и функционира-
нето на окръжните комитети и окръжните съвети, се уреждат 
в Устройствен правилник. 

Чл.28. Областна организация – Областен конгрес 
1. Областните организации са структурирани по админис-

тративните области на страната. Националният съвет взема 
решения съгласно Устройствен правилник, който регламен-
тира специалната уредба на областните организации в област 
Атика и в област Солун, в островните райони на страната, 
както и за гръцката диаспора.

2. По инициатива на Областния съвет се организира Об-
ластен конгрес на всеки две години или по-рано по решение 
на Националния съвет. За организирането на Областния кон-
грес се прилагат съответните, свързани с Националния конг-
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рес, разпоредби. Конгресът е отворен за всички граждани на 
областта. 

3. Областният конгрес има политически, планов и разво-
ен характер. Областният комитет се грижи за регистриране и 
реализиране на одобрените предложения, които включва за-
дължително в годишния си доклад до Националния съвет. 

4. Областният конгрес избира членовете на Областния ко-
митет. 

5. Областният конгрес избира тричленна Областна коми-
сия по финансов надзор, отговаряща за финансовите въпроси 
на движението в областите.

6. Областният конгрес избира петчленна Областна коми-
сия по Устава и организационните норми. 

7. Свързаните с Областния конгрес въпроси се уреждат с 
Устройствен правилник. 

Чл.29. Областен комитет 
1. Областният комитет е върховен орган на движението 

в областите със значителни правомощия. Той води диалог с 
организациите и гражданите на областта за изграждане на 
политиката на движението.

2. Отговаря за организационната и икономическа дейност 
на движението в областта. 

3. Формира политическите приоритети на областта в рам-
ките на общите принципи и цели на движението и подкрепя 
работата по децентрализацията на общинските организации. 
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Областният комитет може с мотивирано решение да задвижи 
изборните процедури за издигане на нови органи в общинс-
ките организации и окръжните комитети в областта. 

4. Всеки Областен комитет се състои от 11 до 21 членове 
в зависимост от броя на регистрираните членове на област-
ните и общински организации в дадената област. Всеки окръг 
се представлява от поне двама членове в Областния комитет. 
Броят на членовете се определя в Устройствения правилник.  

5. Секретарят и заместник-секретарят на областните ко-
митети се избират от членовете на Областния комитет. Ман-
датът на членовете на областните комитети, на секретаря и на 
заместник-секретаря е двегодишен. 

6. Областният комитет се свиква редовно поне два (2) пъти 
в месеца, но може да се свика и извънредно по искане поне 
на 1/3 от неговите членове. Последното заседание за всяка 
година е отчетно и всеки Областен комитет обсъжда и внася 
съответен доклад за дейността си в Националния съвет. 

7. На заседанията на Областния комитет могат да участват 
без право на глас членовете на Националния съвет, депутати-
те и секретарите на младежката организация от областта.  

Чл.30. Областен съвет
1. На ниво области функционира и Областен съвет като 

орган за политически диалог и координация. Той отговаря за 
развитието и дава насоки преди всичко за функционирането 
на движението в областта. 

2. Областният съвет се състои от членовете на областните 
органи, депутатите, членовете на Националния съвет, секре-
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тарите на младежката организация и координаторите на об-
ластните комитети от областта, както и кметовете, окръжните 
управители и представителите на синдикални и други органи-
зации на областта, които са членове или симпатизанти, или са 
подкрепени от ПАСОК и желаят да участват. Участват също 
така членове на легитимни неправителствени организации.

3. Областният съвет се събира редовно на всеки три (3) 
месеца по инициатива на секретаря на Областния комитет. 

Чл.31. Гръцката диаспора
1. Организациите на гръцката диаспора се изграждат и 

функционират на основата на съответния правилник, гласу-
ван от Националния съвет. 

2. Членовете на организациите на гръцката диаспора могат 
да участват в политически организации по местоживеене, които 
споделят общи с движението ценности и имат подобни цели. 

ГЛАВА V. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО 

Чл.32. Конгрес 
1. Конгресът е върховен орган на движението. Взема ре-

шения за цялостната политика на ПАСОК в рамките на не-
говите принципи и цели. Контролира всички свои органи и е 
единствено компетентен по въпроса за ревизия на Устава на 
движението. 

2. Конгресът се провежда на всеки четири (4) години. С 
решение на Националния съвет Конгресът може да се про-
веде шест месеца преди или шест месеца след изтичане на 
четиригодишния период. 
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Чл.33. Състав на Конгреса 
1. В Конгреса участват:
• Членовете, избрани и представляващи всички общинс-

ки организации на движението. Броят им е двоен на броя на 
тези, които участват в Конгреса поради заемана позиция или 
качество; 

• Членовете на Националния съвет;
• Членовете на Националния съвет на младежката органи-

зация на ПАСОК;
• Действащи окръжни управители и кметове, които са 

членове на ПАСОК; 
• Председателите на синдикални, кооперативни и спортни 

организации, камари, както и на Съюза на областните само-
управления и на Централния съюз на общините и районите, 
които са членове на ПАСОК;

• Членове на неправителствени организации, утвърдени с 
решение на Националния съвет;

• Бивши депутати и евродепутати на ПАСОК, които са не-
гови членове; 

• Бивши членове във всички централни комитети на дви-
жението;

• Членове на ПАСОК, подписали Учредителната деклара-
ция от 3 септември. 

2. На Конгреса има кворум, когато присъстват поне 2/3 от 
неговите членове. 

3. Конгресът се учредява в орган с избирането на пред-
седател. Дотогава го ръководи председателят или членът на 
Политическия съвет, който се посочва от него. 

4. Специалните въпроси за организирането, провеждане-
то и избора на делегати на Конгреса се уреждат в Устройст-
вен правилник. 
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Чл.34. Обявяване на Конгреса – процедура преди Конгреса 
1. Редовният конгрес се обявява с решение на Национал-

ния съвет поне шест (6) месеца преди неговото провеждане. 
Националният съвет определя въпросите, които ще се об-
съждат, вземайки под внимание предложенията на общин-
ските организации и областните комитети. Всеки Областен 
комитет, в сътрудничество с окръжните комитети от неговата 
област, внася текст със становища най-късно три (3) месеца 
преди определената за провеждане на Конгреса дата. 

2. Дискусията преди Конгреса е открита за гражданите и 
се провежда от всяка общинска организация. 

3. В гласуванията за формиране на позициите и предло-
женията участват и симпатизанти на движението. В избора 
на делегати участват само членове и симпатизанти, записани 
в регистъра на членовете или симпатизантите поне два (2) 
месеца преди деня на избор на делегати. 

Чл.35. Извънреден конгрес – конгреси по даден въпрос 
1. Извънредният конгрес се свиква задължително с реше-

ние на Националния съвет по искане поне на 1/3 от члено-
вете на Националния съвет или на 1/2 от броя на областните 
комитети на движението, или на 10% от общия брой на чле-
новете на движението, както и с решение на председателя. 
Решението за свикване се взема най-малко два (2) месеца 
преди датата, определена за провеждане на Конгреса. За про-
веждането на дискусията преди Конгреса важи същото като 
за Редовния конгрес. Мненията на областните комитети се 
внасят най-късно три (3) седмици преди датата за провежда-
не на Конгреса. 

2. С решение на Националния съвет по много важна тема 
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могат да се свикват конгреси и конференции. Съставът на из-
вънредните конгреси и конференции, както и подробности за 
тяхното провеждане се предвиждат от Националния съвет в 
решението за тяхното свикване. 

Чл.36. Национален съвет
1. Националният съвет е върховен орган на движението 

между два конгреса. Той чертае и съставя в рамките на реше-
нията на Конгреса общата стратегия, политиката и дейността 
на движението във всички сфери. Неговите решения и насо-
ки са задължителни за всички органи на движението. 

2. Националният съвет насочва, наблюдава и контролира 
дейността и решенията на органите на движението. Приема 
устройствените правилници за неговите органи и организа-
ции. Взема решение по всеки въпрос, неуреден от Устава. 

3. Националният съвет избира: 
• Политическия съвет, 
• Секретаря на Националния съвет, 
• Комисията по изборния процес,  
• Комисията по Устава и организационните норми, 
• Комисията по финансов надзор, 
•Защитник на члена и симпатизанта.

4. Националният съвет се събира на редовна сесия чети-
ри (4) пъти в годината. С решение на председателя или по 
искане на 1/3 от общия брой на неговите членове се свиква 
извънредна сесия. Кворум е налице, когато присъстват 2/3 от 
членовете на съвета. 

Чл.37. Състав на Националния съвет 
1. Членове на Националния съвет са:
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• председателят, 
• бившите председатели и министър-председатели, 
• депутатите и евродепутатите,  
• секретарите на областните комитети, 
• секретарят на младежката организация, 
• председателите на синдикални организации, коопера-
тивни сдружения, камари, както и на Съюза на областните 
самоуправления и на Централния съюз на общините и ра-
йоните и един от председателите на спортни организации, 
които са членове на движението, 
• председателите на ИСТАМЕ и на Института за квали-
фикация, 
• избраните от Конгреса членове са равни по брой на вли-
защите по право в Националния съвет поради своите фун-
кции и позиции в движението. 
Всеки конгресист има право да кандидатства за избиране-

то му в Националния съвет.  

2. В Националния съвет се избират поне седем (7) членове 
от организациите на гръцката диаспора от различни страни, 
както и поне трима (3) членове-чуждестранни граждани от 
различни страни. 

3. Членовете на Националния съвет запазват позицията си 
до избирането на новия орган. В Националния съвет участ-
ват също така и тези, които след избирането си придобиват 
качество, което води до участието им в него. 

4. С решение на председателя или на Политическия съвет 
се поканват да участват в заседанията на Националния съвет 
представители на легитимни неправителствени организации 
и независими личности. 
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Чл.38. Политически съвет 
1. Политическият съвет е висш изпълнителен орган на 

Националния съвет.  Той е орган за планиране на политиката 
и изразява колективността на движението. Формира полити-
ческата стратегия между две редовни сесии на Националния 
съвет в рамките на идейните позиции и общата политика, оп-
ределени от него. 

2. Политическият съвет се състои от председателя на дви-
жението и двадесет (20) членове, избрани от Националния 
съвет измежду неговите членове. 

3. Когато ПАСОК участва в правителството, 3/4 от члено-
вете на Политическия съвет не могат да изпълняват управ-
ленски задължения. 

4. Отговорност за функционирането на Политическия съ-
вет носи председателят на движението, който го свиква.  

5. Политическият съвет свиква Националния съвет, опреде-
ля дневния ред, докладва по въпросите и определя докладчици. 

Чл.39. Секретар на Националния съвет 
Секретарят се избира от Националния съвет. Отговаря за 

поддържане дейността на Националния съвет и на Полити-
ческия съвет в рамките на техните политически решения и 
насоките на председателя. 

Чл.40. Сектори “Политика” и “Дейност” 
1. С решение на Националния съвет се създават сектори 

“Политика” и “Дейност”. 

2. Във всеки сектор общият надзор упражнява член на По-
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литическия съвет.  

3. В секторите “Политика” и “Дейност” участват с реше-
ние на Политическия съвет членовете на областните комите-
ти и кадрите на движението. 

4. Тяхната дейност се определя по-подробно в Устройст-
вен правилник. 

5. Всички членове на Националния съвет са задължени 
да участват в осъществяване на политиката на ПАСОК. Под-
реждането на членовете на Националния съвет се осъщест-
вява от Политическия съвет след докладване на секретаря на 
движението. 

6. С решение на председателя или на Политическия съвет 
се създават консултантски комисии от опитни кадри или та-
кива с особени заслуги за движението, както и дискусионни 
комисии по въпроси за сътрудничество. 

7. Дейността на движението се подкрепя административ-
но с отговорността на главния директор. Свързаните с това 
въпроси се уреждат с Устройствен правилник.

Чл.41. Председател
1. Председателят на движението изразява и представлява 

движението във всички негови прояви в страната и в чуж-
бина. Председателства Политическия съвет, прави предло-
жения в него, както и в Националния съвет и на Конгреса 
по идейните и политически насоки на движението. Когато е 
трудно своевременното свикване на Политическия съвет, из-
казва мнение по спешни и актуални въпроси. 
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2. Председателят упражнява своите правомощия в рамки-
те на решенията на Конгреса и на Националния и Политичес-
кия съвет.

3. Председателят се избира пряко от членовете и симпа-
тизантите на движението на всеки четири (4) години и поне 
един месец преди провеждане на Конгреса.

4. Обявяването на избора на председател става с решение 
на Националния съвет, който взема решение и за изготвяне на 
списъка на кандидатите за председател. 

5. За председател се издига кандидатурата на този, който 
е предложен от поне 1/4 от членовете на Националния съвет 
или от 1/3 от областните комитети на движението, или поне 
от 10% от общия брой на членовете на движението. Всеки 
член предлага само един (1) кандидат. 

6. За избиране на председател при първото гласуване се 
изисква 1/2 + 1 от действителните бюлетини. В действител-
ните бюлетини се включват и белите.  В случай на неизбира-
не на председател на първо гласуване, се провежда балотаж 
между първите двама. В този случай се избира за председа-
тел събралият повече гласове. 

7. В случай, че кандидатите са само двама, се провежда 
само едно гласуване и събралият повече гласове се избира 
за председател. В случай, че има само един кандидат, той се 
избира, ако събере 50% + 1 от действителните бюлетини. 

Чл.42. Парламентарна група
1. Парламентарната група на движението се състои от 

всички негови депутати и евродепутати. 
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2. Парламентарната група осъществява политиката на 
движението в рамките на парламентарната дейност, работи и 
взема решения в рамките на Устава и на основата на водеща-
та политическа линия, формирана от Конгреса, от Национал-
ния и Политическия съвет. Тя функционира съгласно нейния 
правилник. 

3. Парламентарните комисии действат в рамките на реше-
нията на съответния сектор “Политика” на движението. 

4. Парламентарната група на движението в Европейския 
парламент се сформира и функционира на основата на свой 
Устройствен правилник. Евродепутатите участват активно в 
структурите и дейността на политическата група на социа-
листите съгласно Устава на Партията на европейските соци-
алисти.

ГЛАВА VІ. ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИ 

Чл.43. Младежка организация на ПАСОК
1. Младежката организация на ПАСОК е самостоятелна 

организация на движението. 

2. Членове и симпатизанти на организацията могат да ста-
нат гръцки граждани, както и чуждестранни граждани, които 
пребивават законно в Гърция. 

3. Членовете на организацията участват задължително и в 
общинските организации и са записани в регистъра на члено-
вете на движението. Всеки младеж, член или симпатизант на 
движението, се включва по право и участва и в младежката 
организация на ПАСОК. 
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4. Членовете на младежката организация участват рав-
нопоставено в Конгреса и на конференциите на движението 
посредством своите организации. 

5. Младежката организация провежда свой Конгрес, има 
свой Устав, в който се уреждат всички организационни въп-
роси в рамките на ценностите, целите и разпоредбите на нас-
тоящия Устав.  

Чл.44. Браншови организации 
1. Браншовите организации, които функционират като 

мрежи по отрасъл от икономиката или сектор на труда или 
друг предмет, имат за цел участие във формирането на поли-
тическите позиции на движението, в диалога с гражданите в 
съответните области, в засилването на независимата дейност 
на синдикатите и другите организации, които представляват 
обществото, както и в отстояването на политиката на движе-
нието в различни области. 

2. Членовете и симпатизантите на движението, които при-
надлежат към съответните браншове, се включват по право и 
участват в горните организации.

3. Тяхната организационна структура и функция, както и 
тяхното представителство се определят по-подробно в Уст-
ройствен правилник на Националния съвет. 

4. По същия начин се организират дейността и координа-
цията на организациите на гражданите, неживеещи в своите 
общини. Свързаните с тях въпроси се уреждат в Устройствен 
правилник. 
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Чл.45. Синдикални организации 
1. Отговорността за прилагане на политиката и коорди-

ниране на дейността по работните места, по професионални 
или браншови въпроси носят единствено независимите син-
дикални организации, в които участват и членовете на дви-
жението.  

2. Тяхната структура, организация и дейност се определят 
с Устройствен правилник в рамките на Уставните ценности и 
принципи на движението. 

Чл.46. ИСТАМЕ
1. Институтът за стратегически изследвания на развитие-

то - ИСТАМЕ “АНДРЕАС ПАПАНДРЕУ”, се занимава с по-
литически анализ и проучване, разработване и формиране на 
политически и научни предложения и стратегически анализ 
за нуждите на движението. 

2. Институтът си сътрудничи с организациите на движе-
нието, със съответните организации в Гърция и в чужбина и 
участва в гръцки и международни научни и изследователски 
програми. 

3. Организира и участва в прояви по негова инициатива 
и по покана на централните органи, общинските, окръжни 
и областни организации на движението, с които координира 
своята дейност.  

4. Внася годишния си план в Политическия съвет на дви-
жението, а годишния отчет - в Националния съвет.  

Чл.47. Институт за квалификация  (ИК)
1. Институтът за квалификация изпълнява функцията по 
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планирането, координацията и реализирането на квалифи-
кационните и образователни дейности, насочени към кадри, 
членове и симпатизанти на движението. 

2. Налага критичното мислене, политическа дейност и 
разширяване на знанията и опита на кадрите и организациите 
на движението, както и на неправителствените организации 
и движения на национално и международно ниво. 

3. Съдейства за дейности в организацията по квалификация 
и участва в прояви по негова инициатива и по покана на цент-
ралните органи, общинските, окръжните и областните органи-
зации на движението, с които координира своята дейност.

4. Внася годишния си план в Политическия съвет на дви-
жението, а годишния отчет - в Националния съвет.  

Чл.48. “Всеки ден гражданин”  
1. С Организацията “Всеки ден гражданин” движението 

разширява диалога с гражданите и местните и обществени 
организации, подкрепя участието в политически и обществе-
ни инициативи и дейността на доброволците и издига ролята 
на сътрудничеството с гражданското общество.  

2. “Всеки ден гражданин” развива своята дейност и в сът-
рудничество с централните органи, общинските и областни-
те организации на движението. Внася всяка година годишния 
си отчет в Националния съвет. 

ГЛАВА VІІ. ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТИ НА
ДВИЖЕНИЕТО

Чл.49. Принципи за издигане - Комисия по изборния процес  
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1. Кандидатите на ПАСОК за парламента и органите на 
местно самоуправление се определят с демократични проце-
дури на предварителни избори и с оценка на колективните 
органи.

2. Националният съвет избира Комисия по изборния про-
цес, която има за задача оценяването и провеждането на пред-
варителните избори, тяхната подготовка и контрол, както и 
докладване в Националния съвет и в областните комитети за 
оценяването на кандидатите. 

3. Комисията се състои от единадесет (11) членове, от ко-
ито трима (3) са членове на Политическия съвет. Председате-
лят на комисията не заема никакъв управленски пост. 

4. Въпросите, свързани с издигане на кандидатите и с дей-
ността на Комисията по изборния процес, се уреждат с пра-
вилник на Националния съвет. 

Чл.50. Издигане на кандидати за депутати и евродепутати  
1. За определяне на кандидатите за депутати се провеждат 

предварителни избори, в които участват членовете и симпа-
тизантите на ПАСОК. 

2. Националният съвет по предложение на Комисията по 
изборния процес взема решение за подновяване на кандида-
турата на действащите депутати. 

3. По-специалните въпроси при издигане на кандидати 
за депутати, наложени от стратегията и предизборното сът-
рудничество на движението, се определят с решение на На-
ционалния съвет по предложение на Комисията по изборния 
процес. За изготвяне на бюлетините се взема под внимание 



284 285284 285

чл.13 на Устава. 
4. Бюлетините за евроизборите се изготвят от председателя 

и Политическия съвет. С решение на председателя могат да се 
проведат предварителни избори за позиции на тези бюлетини. 

Чл.51. Издигане на кандидати за кметове и окръжни уп-
равители 

1. За избор на кандидати за окръжни управители и кме-
тове, подкрепяни от ПАСОК, се провеждат предварителни 
избори, в които участват членовете и симпатизантите на дви-
жението, както и всички жители на общината, където се про-
веждат предварителните избори.   

2. След доклад от страна на Комисията по изборния про-
цес, Националният съвет взема решение за подновяване на 
кандидатурите на действащите окръжни управители и кме-
тове в общини с голямо политическо значение, а областните 
комитети решават за подновяване на кандидатурите на дейс-
тващите кметове в останалите общини. 

3. По-специалните въпроси при издигане и подкрепа на 
кандидатите за окръжни управители и кметове, наложени от 
стратегията и предизборното сътрудничество на движението, 
се определят с решение на Националния съвет и на облас-
тните комитети по предложение на Комисията по изборния 
процес. 

4. В Устройствения правилник са предвидени последст-
вията от неспазване на условията на горните процедури от 
кандидатите. 
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ГЛАВА VІІІ. ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Чл.52. Принципи на финансово управление  
1. Финансовото управление на движението следва прин-

ципите на строг контрол и прозрачност. Всички приходи и 
разходи на организациите на всички нива, както и съответни-
те доклади и заключения по надзора се публикуват задължи-
телно в Интернет-страницата на движението. 

2. Източници на средства на движението са: 
• членският внос; размерът на годишния членски внос се 

определя от Политическия съвет след доклад на Комисията 
по финансов надзор;

• извънредните вноски на членовете, симпатизантите или 
всеки гражданин, подкрепящ движението;

• държавното субсидиране;
• дарения и спонсорства;
• приходи от мероприятия и различни дейности.

3. Децентрализираните организации на движението имат 
финансова самостоятелност, която се осигурява чрез съответ-
но разпределяне на средствата на движението и с поемането 
на действия и развиването на дейности в съгласие с принци-
пите на движението. 

Чл.53. Комисия по финансов надзор 
1. За финансовите въпроси на движението отговаря петчлен-

на Комисия по финансов надзор, в чиито задължения са редов-
ният годишен контрол и възможността за извънреден контрол 
във всички организации и органи на движението. Комисията 
има правото да иска сведения, уточнения и пояснения, които се 
дават задължително  от органите, към които се обръща. 
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2. Членовете на Комисията по финансов надзор се изби-
рат от Националния съвет. Нейният председател не може да 
заема никакъв управленски пост. 

3. Всяка децентрализирана организация на движение-
то внася през първите двадесет дни на всяка година пълен 
и обоснован годишен финансов отчет и план в съответната 
Областна комисия по финансов надзор, която впоследствие 
изготвя и внася съответния отчет и план за всички органи-
зации на областната организация в Комисията по финансов 
надзор. 

4. Всеки централен орган на движението внася през пър-
вите двадесет дни на всяка година пълен и обоснован годишен 
финансов отчет и план в Комисията по финансов надзор.

5. Националният съвет приема финансов правилник, в 
който се урежда подробно начинът на функциониране на об-
ластните комисии по финансов надзор, както и на Комисията 
по финансов надзор. 

6. Общото състояние на финансовите въпроси на движе-
нието се разглежда бюджетно и отчетно на специално засе-
дание на Националния съвет, на базата на съответен доклад, 
внесен от Комисията по финансов надзор.

ГЛАВА ІХ. СПАЗВАНЕ НА УСТАВА И
НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС 

Чл.54. Контрол по спазване на Устава 

1. Член на движението, който не спазва Устава, Устройст-
вените правилници, Етичния кодекс или Кодекса за прозрач-
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ност, подлежи на дисциплинарен контрол след препращането 
му в компетентния орган. 

2. В зависимост от значимостта на деянието, което му се 
приписва, може да му бъде наложена обосновано забележка 
или временно или окончателно прекратяване на членството.

3. Членове, на които е наложено наказанието за оконча-
телно прекратяване на членството, могат да поискат от Коми-
сията за спазване на Устава и удостоверяването повторното 
им включване в движението след изтичане на две години от 
налагане на санкцията. 

4. Въпроси, свързани със сроковете, процедурите и начи-
на на вземане на решения по дисциплинарната процедура, се 
уреждат в Устройствен правилник.

Чл.55. Комисия по Устава и удостоверяването 
1. За контрола по спазване на Устава, Устройствените пра-

вилници, Етичния кодекс или Кодекса за прозрачност на дви-
жението се създава Комисия по Устава и удостоверяването. 
Тя се състои от девет (9) членове. Нейният председател не 
може да заема никакъв управленски пост. 

2. Тя отговаря за провинилите се членове от областните 
органи на движението. За членове на Националния съвет взе-
ма решение самият Национален съвет след доклад на коми-
сията. 

3. За провинилите се членове на движението и членове на 
органите на общинските организации и на Окръжния коми-
тет са компетентни петчленните  областни комисии по Устава 
и удостоверяването.
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4. Комисията е компетентна да взема решение по всеки 
въпрос, свързан с тълкуването и прилагането на разпоредби-
те на Устава или Устройствените правилници на движението, 
към които прибягва всеки един орган на движението. Реше-
нията й са обвързващи.

5. Тя отговаря за спазването, организацията и актуализа-
цията на регистъра на членовете и регистъра на симпатизан-
тите на ПАСОК съгласно принципите за защита на личните 
данни. 

6. Комисията отговаря за удостоверяването на резултатите 
от всички изборни процедури и от референдумите. Резулта-
тите от изборите в децентрализираните органи се удостове-
ряват от съответните областни комисии по Устава и органи-
зационните норми, под надзора и проверката на централната 
комисия. 

7. Централната комисия отговаря за удостоверяването на 
неправителствени организации, на основата на техните цели, 
дейност и функциониране, за да може техните членове да бъ-
дат поканени да участват в органите на движението, в които 
е предвидена възможността за тяхното участие. За неправи-
телствени организации от местен или областен мащаб коми-
сията взема решение след доклад на съответната Областна 
комисия по Устава и удостоверяването.

Чл.56. Етичен кодекс 
1. Националният съвет приема, след доклад на Комисия-

та по Устава и удостоверяването, Етичен кодекс за кадрите и 
членовете на движението. 
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2. Кадрите, членовете и симпатизантите на ПАСОК имат 
задължението да прилагат в обществената си дейност и в по-
ведението си принципите и ценностите на ПАСОК и да съ-
действат за засилване на доверието в него. 

Чл.57. Защитник на члена и симпатизанта 
1. Националният съвет избира защитник на члена и сим-

патизанта, който отговаря за разглеждането на заявленията и 
посредничи при осигуряване на техните права на базата на 
процедури и принципи, определени в Устава, Етичния ко-
декс, Устройствените правилници, както и в Правилника за 
прозрачност на движението. 

2. Подробностите за начина на упражняване на правомо-
щията на защитника се уреждат в Устройствен правилник.  



290 291290 291

УСТАВ 
НА

ФРЕНСКАТА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА 

ПАРТИЯ
 

Редакция: 2005 година.



292 293292 293



292 293292 293

СЪДЪРЖАНИЕ

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ............................................................ 294

ІІ. ПАРТИЙНО ЧЛЕНСТВО .................................................... 296

ІІІ. ПАРТИЙНА СЕКЦИЯ ........................................................ 301

ІV. ФЕДЕРАЦИИ ......................................................................... 303

V. РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗИ ...................................................... 306

VІ. НАЦИОНАЛЕН
КОНГРЕС И НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ................ 307

VІІ. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ И
НАЦИОНАЛНО БЮРО ............................................................ 309

VІІІ. АСОЦИИРАНИ СТРУКТУРИ ........................................ 313

ІХ. ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБОРИ,
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ .......................................... 315

Х. КОМИСИИ ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ......................... 320

ХІ. КОМИСИЯ ПО СПОРОВЕТЕ ........................................... 321

ХІІ. СИМПАТИЗАНТИ ............................................................. 327

ХІІІ. ПАРТИЕН ПЕЧАТ ............................................................ 327

ХІV. ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА ............................................. 329

ХV. ЕТИЧЕН КОДЕКС .............................................................. 329



294 295294 295

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.1. Названието на партията е Социалистическа пар-

тия (СП).

Чл.1.2. Социалистическата партия е член на Партията на 
европейските социалисти (ПЕС) и на Социалистическия ин-
тернационал (СИ). Всеки член на партията може в същото 
време да членува в друга партия, принадлежаща към ПЕС 
или СИ.

Чл.1.3. Членовете на партията приемат Декларацията за 
принципите, Устава и решенията на партията. Те не могат да 
бъдат обвързани пряко или непряко с друга партия, която не е 
член на ПЕС. Те не могат да поддържат кандидати за изборни 
длъжности, ако не са излъчени или подкрепени от Социалис-
тическата партия.

Чл.1.4. В рамките на партията има пълна свобода за дис-
кусии, но организирани течения не се толерират.

 
Чл.1.5.1. Пропорционално представителство
Правилото за пропорционално представителство според 

по-високия среден резултат се прилага при избора на партий-
ни органи на всички нива. Единствено политическите плат-
форми - общите политически проекти на партията, а оттам и 
на цялата страна, откриват правото на представителност. При 
изменения, допълнения или други специални текстове не се 
прилага специално представителство.

Чл.1.5.2. Прилагане на правилото за пропорционално 
представителство на национално ниво  

На национално ниво (Национален съвет, Национална ко-
мисия по споровете, Национална комисия по финансов конт-
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рол) пропорционалното представителство се прилага в зави-
симост от резултатите, които предложенията на Комисията 
по резолюциите получават. Списък с кандидатите се прилага 
към всяка платформа, подлежаща на гласуване. Съставът на 
списъците се определя пропорционално на резултатите от  
индикативния вот. Всяко течение посочва свои кандидати.

Чл.1.5.3. Прилагане на правилото за пропорционално 
представителство на федерално и местно ниво

На федерално и местно ниво правилото за пропорционал-
но представителство се прилага в зависимост от индикатив-
ния вот по представените на Национален конгрес на партията 
политически платформи. Списъците с кандидатите са прило-
жени към политическите платформи преди провеждането  на 
индикативния вот.

Чл.1.5.4. Праг на представителство в органите на партията 
Право на представителство в националните, регионални-

те и федералните и местните органи на партията имат само 
платформи, получили най-малко 5% от гласовете на партий-
ните членове в национален мащаб. За ръководни органи на 
секции, федерации и регионални съюзи се изисква минимум 
от 10% от гласовете, подадени в съответната организация.

Чл.1.6. Органи на управление
Във всеки от списъците с титулярите и допълнителните 

кандидати минимум една трета са нови членове. 
При изготвяне на списъците с титулярите и допълнител-

ните кандидати се съблюдава принципът за паритетно учас-
тие  на мъже и жени на всички нива на организационната 
структура на партията (национално, регионално, федерално, 
секционно). Списъците трябва да съдържат поне 40 % жени. 
Ако това условие не е изпълнено, местата се обявяват за сво-
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бодни. Тяхното запълване става при съблюдаване на упоме-
натата по-горе пропорция. 

Всеки ръководен и изпълнителен орган, от Националния 
секретариат до секцията, има свой секретар по правата и 
представителството на жените, както в обществото, така и в 
Социалистическата партия, който си осигурява необходимо-
то съдействие. 

При изготвяне на списъците с титулярите и допълнител-
ните кандидати се държи сметка за представителство на геог-
рафското и социалното разнообразие на френското общество.

Чл.1.7. Делегати на Конгреса и на конференциите
Делегациите на различните партийни органи, участващи в 

конгреси или конференции, се съставят съобразно правилото 
за пропорционално представителство  и условията по чл. 1.6. 

Чл.1.8. Извън изрично посочените в решенията на Конг-
реса изключения, никой не може да бъде член на Национал-
ния съвет, Националната комисия по споровете и Национал-
ната комисия за финансов контрол, ако не е членувал поне 
три последователни години в партията. Същите разпоредби 
се прилагат и при избори за длъжности или формирования с 
национално значение.

Чл.1.9. Социалистическата партия и нейните органи орга-
низират всяка година кампания по набиране на нови членове.

II. ПАРТИЙНО ЧЛЕНСТВО

Чл.2.1.1. Членството в партията е свободно. То се осъ-
ществява индивидуално. Минималната възраст е 15 години.  

Чл.2.1.2. На ниво федерация Федералният конгрес избира 
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Федерално бюро по членството в съответствие с условията на 
чл.1.5.3. и чл.1.6. от Устава. Бюрото регистрира получените 
молби за членство и ги препраща незабавно до секретарите 
на секции, които са задължени да установят веднага контакт 
с кандидатите. Секциите редовно информират за новите си 
членове и за такива, прекратили своето членство. 

Федералното бюро по членството допринася за точното 
приложение на чл.2.1.3. и следващите. То е упълномощено 
да издава членски карти по реда на чл.2.1.5. Съгласувано с 
Комисията за финансов контрол и секциите Бюрото изготвя 
предвидените в чл.4.8. списъци. 

То наблюдава развитието на броя на членската маса в сек-
циите и си запазва правото да иска отчет във връзка с проме-
ни в числеността. 

Бюрото може да бъде сезирано от федерацията, секциите 
или от кандидатите за членове при възникнали затруднения 
по приема. 

На всеки две години Бюрото представя на Федералния съ-
вет отчетен доклад, съдържащ статистически данни и комента-
ри относно движението на членската маса във федерацията.

Чл.2.1.3. Молбите за членство са индивидуални. Те се 
подават в писмена форма с обозначена дата до секретаря на 
секцията или направо до федерацията, които от своя страна 
незабавно ги препращат до Федералното бюро по членство-
то. Мястото на приемане в партията се избира свободно при 
спазване на предвидените в чл.2.1.7. условия.  

Молбите за членство, постъпили в централата на парти-
ята, биват незабавно препратени от Националното бюро по 
членството към федералните бюра по членството. 

Чл.2.1.4. Всеки кандидат за партиен член се поканва  да 
се представи лично пред секцията след получаването на мол-
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бата му от секретаря на секцията. Ако е възпрепятстван да се 
яви на това събрание, той бива поканен да се яви на някое от 
следващите.   

За дата на приемане в партията се смята датата на пода-
ване на молбата. Това е и датата, от която започва плащането 
на членския внос. 

Молбата за членство се смята за невалидна, ако редовно 
поканеният кандидат не вземе участие в първото събрание, 
по време на което той трябва да се представи.

В случай на мотивирано несъгласие на член на секцията, 
членство в партията може да бъде отказано само след изс-
лушване и с гласовете на мнозинство от 3/4 от присъстващи-
те, при тайно гласуване. Същите разпоредби  се прилагат и 
при преместване от една секция в друга.

Чл.2.1.5. Считано от датата на представяне на молбата за 
членство в дадена секция, последната разполага с един месец 
и половина, за да покани кандидата на следващото събрание 
на секцията.

В противен случай молбата се смята за уважена,  ако кан-
дидатът я поднови пред федерацията и заплати членския си 
внос във Федералното бюро по членството.

В случай на продължителни затруднения, Федералното 
бюро може да сезира Административната комисия на секци-
ята за проверка на причините за тяхното възникване. 

Чл.2.1.6. При неуспех за прилагане на улеснителната про-
цедура, предвидена в чл.2.1.5., или при оспорване на одобре-
но от секцията членство или преместване, заинтересованите 
страни могат да сезират Федералната комисия по споровете, 
която единствено е овластена да разреши спора в срок от два 
месеца. Решенията на Федералната комисия  могат да бъдат 
обжалвани пред Националната комисия по споровете по реда, 
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предвиден в чл.11.9.

Чл.2.1.7. Ако членството е в секция извън населеното 
място по адресна регистрация, секретарят на тази секция 
следва незабавно да уведоми първия секретар на федерация-
та. Федерацията информира незабавно секретаря на секцията 
по местоживеене.

Чл.2.1.8. Качеството на партиен член се губи при зали-
чаване, напускане или изключване. Заличаването става въз-
можно в случай на продължително забавяне изплащането на 
членския внос, като минималното закъснение е една година. 

Заличаването се отменя, ако в срок от 6 месеца от уведом-
лението се изплати изцяло забавеният членски внос. 

След изтичането на този срок заличаването преминава в 
служебно напускане.  Ако партийният член желае да възста-
нови членството си, той е задължен да направи това съгласно 
процедурата, установена в чл.2.1.3. и чл.2.1.6.

Условията за напускане са определени в Правилника за 
вътрешния ред. Изключването е възможно само по реда на 
чл.чл. 11.5., 11.8., 11.12. и 11.20. от Устава. То влиза в сила 
едва след получаването на съответното решение като окон-
чателно.

Чл.2.1.9. Всеки член на Движението на младите социа-
листи (ДМС), чиято членска карта за текущата година се на-
мира на централен отчет в Националното бюро на ДМС при 
подаване на молба по реда на чл. 2.1.3. и следващи, може да 
бъде приет за член на Социалистическата партия, без да зап-
лаща допълнителен членски внос за първата година.  

За целта националните финансови органи на СП и ДМС  
съгласуват процедурата за легитимиране на ниво федерация. 

Новопостъпилите от ДМС имат същите права при гласу-
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ването както членовете на СП.

Чл.2.2. Ако членове на партии или политически форми-
рования, свързани пряко или косвено с леви партии, желаят 
да се присъединят към СП, секциите и федерациите са сво-
бодни да приемат или откажат индивидуалното им вписване 
съобразно обичайните правила на партията. 

Ако членството се приеме, времето на членство в тези ор-
ганизации се зачита изцяло. Новите членове са длъжни да 
докажат членството си пред федерацията на СП, до която са 
подали молбата си и която е длъжна да провери документите 
им с всички достъпни средства. 

В случай на затруднения при оценката на новопостъпва-
щите от леви формирования, секциите и/или федерациите се-
зират Националния съвет.

Чл.2.3. Членовете на партията не могат да съдействат на 
политическо мероприятие, организирано от някое от визира-
ните в чл.1.3. формирования без предварително одобрение от 
съответните местни секции, федерация или регионален съюз, 
ако се касае за проява с местен, департаментален или реги-
онален характер, или на  Националния съвет - в случай на 
национална проява.

Чл.2.4. Членовете на партията трябва да се включат  в 
дейността на някоя синдикална професионална организация, 
местна кооперация или, ако такива не съществуват, в органи-
зация  за защита на потребителите.

Чл.2.5. Всяка година Националният съвет определя схе-
мата за изчисление на размера на членския внос в зависимост 
от издръжката на живота и потребностите на партията. Пар-
тията издава членски карти заедно с годишни марки. Разме-
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рът на членския внос за дадената секция се определя в нача-
лото на годината от Административната комисия на секцията 
под формата на указателна таблица за доходите и семейните 
разходи на членовете. Тази таблица се предава на федераци-
ята. Членският внос в полза на централата се заплаща от ни-
зовите организации. Партийният член не може да притежава 
повече от една членска карта. Всяка година Националният 
съвет определя правилата, по които се разпределят между ор-
ганизационните нива средствата за обществено финансиране 
на политическите партии.

III. ПАРТИЙНА СЕКЦИЯ

Чл.3.1. Основната структура на партията е партийната 
секция. Тя се учредява със съгласието на заинтересованата 
федерация в минимален състав от пет души, било в опреде-
лен административен или географски район, било в предпри-
ятие или висше учебно заведение. При несъгласия относно 
учредяването, решение се взема от Националния съвет на 
партията. Ако към 31 декември на годината, предхождаща 
Конгреса, дадената секция наброява по-малко от пет члено-
ве, тя автоматично се прикрепя административно към друга 
секция с решение на Федералния съвет (секцията няма право 
на делегат по право, както и на представители в Колегиума 
на секционните секретари към Федералния съвет). Всяка сек-
ция, създадена след 31 декември на предхождаща Конгреса 
година, се прикрепя автоматично и административно към 
друга секция за периода на Конгреса с решение на Федерал-
ния съвет.

Чл.3.2.1. Една секция може да се раздели на няколко сек-
ции, съобразно правилата на чл.3.1., след съгласие на мно-
зинството членове на въпросната секция и положително ста-
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новище на Федералния съвет. 
 
Чл.3.2.2. Ако наброява повече от 250 членове, секцията 

може да бъде разделена, съобразно правилата на чл.3.1. по 
искане на една четвърт от членовете и при решение, взето с 
просто мнозинство от нейното общо събрание.

Чл.3.2.3. След преминаването на прага от 1000 членове, 
разделянето на секцията е задължително.

Чл.3.3.1. В общините или група общини, на чиято те-
ритория  съществуват повече секции, се учредява Селищен 
комитет или Комитет на агломерацията. Комитетът осигуря-
ва единодействието и пропагандата на партията.  Той дава 
становища по проблемите на общината или групата общи-
ни. Той свиква секциите най-малко веднъж годишно на общо 
събрание по местни проблеми. 

Чл.3.3.2. Уставът на съответната федерация регламентира ус-
ловията за представителство на секциите в работата на различ-
ните партийни комитети, съществуващи на нейна територия.

Чл.3.4. На събрание на секцията  право на глас имат само 
тези, които са членове на партията най-малко от шест месеца 
(считано от датата на подаване на молбата за приемане) и са 
изплатили дължимия си членски внос (за обикновено членс-
тво, респективно за изборна длъжност).  Вотът е таен. Не се 
допуска упълномощаване.

Броят на мандатите, с които разполага секцията, е равен 
на общия брой присъстващи (редови и изборни длъжности) 
с изплатен членски внос. Броят на мандатите не може да пре-
вишава броя на членовете на секцията към 31 декември на 
предходната година.
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Чл.3.5. В периода между два конгреса секцията се ръково-
ди от Административна комисия. Броят на нейните членове 
се определя в Правилника за вътрешния ред на секцията или 
при липсата на такъв чрез гласуване по време на общо съб-
рание на секцията. Тя е съставена от представители на наци-
оналните политически платформи в съответствие с чл.1.5.1. 
и следващи.

Чл.3.6. Секретарят на секцията се избира чрез тайно гла-
суване на общо събрание, проведено непосредствено след 
Националния конгрес. В случай на втори тур, право на учас-
тие имат единствено двамата кандидати с най-голям брой 
гласове. При абсолютно равенство на втори тур се избира 
кандидатът/кандидатката с по-дълъг партиен стаж. При ова-
кантяване на поста се свиква ново общо събрание на секция-
та за запълване на мястото при същите условия.

Чл.3.7. Административната комисия на секцията назнача-
ва касиер и членове на Бюрото на секцията по предложение 
на секретаря.

IV. ФЕДЕРАЦИИ

Чл.4.1. Броят на делегатите, които представляват отдел-
ните секции във федералните конференции и конгреси, е 
пропорционален на броя на  техните членове към 31 декем-
ври на предходната година. Броят се определя в началото на 
годината от Федералната комисия за финансов контрол, след 
съгласуване с Федералното  бюро по членството и в зависи-
мост от броя на закупените годишни марки и броя на пола-
гащите се на федерацията целеви части от федералния и от 
националния бюджет.
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Чл.4.2. Федерацията се изгражда на ниво департамент  
и обхваща секциите в неговия териториален обхват. Тя има 
своя федерална администрация. Всички членове на партията, 
които живеят или пребивават в чужбина, са обединени във 
Федерация на французите в чужбина. Когато е възможно, се 
учредяват и секции по страни. Съвкупността от тези секции 
образува федерация, която функционира при същите условия 
както и департаменталните федерации, но която има свой 
собствен Правилник за вътрешния ред. Отделни членове мо-
гат по изключение да образуват обща секция, управлявана от 
Националното бюро по членството.

Чл.4.3. Федерацията не може да участва в национални 
конференции и конгреси на партията, ако не наброява най-
малко петдесет членове с редовно платен членски внос и пет 
секции.

Чл.4.4. Федерациите не могат да включват в своите устави 
и правилници за вътрешния ред разпоредби, които противо-
речат на Устава на Социалистическата партия. Тези устройс-
твени документи, както и евентуални изменения в тях, трябва 
да бъдат съгласувани с Националния съвет, който следи за 
тяхното съответствие с Устава и Правилника за вътрешния 
ред на Социалистическата партия. След всеки Конгрес феде-
ралните устави и правилници следва да се актуализират и да 
се доведат до знанието на Националния съвет за проверка и 
одобрение.  Федерациите са длъжни да спазват и да съблюда-
ват за спазването на принципите на партията, решенията на 
националните събрания и на Националния съвет.

Чл.4.5. Всяка федерация свиква своя Конгрес преди свик-
ването на Националния конгрес на партията. Федералният 
конгрес задължително обобщава гласуването по секции за 
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националните платформи, избира техните поддръжници във 
Федералния съвет, избира делегатите на федерацията за Ре-
гионалната конференция и за Националния конгрес. Първият 
секретар на федерацията се избира измежду всички нейни 
членове с тайно гласуване на общо събрание, което се про-
вежда по секции, непосредствено след приключването на  
Националния конгрес. На втори тур могат да участват единс-
твено двамата кандидати с най-голям брой получени гласове. 
При овакантяване на поста партийните членове гласуват за 
нов секретар по същия ред, освен ако не е започнала конг-
ресна процедура. Тогава функциите временно се поемат от 
Федералния съвет или от посочено от него лице.

Чл.4.6. Федералният съвет ръководи федерацията в пе-
риода между два федерални конгреса. Неговият състав е оп-
ределен от Устава на федерацията: две трети  от членовете 
са поддръжници на националните платформи и са избрани 
от делегатите на Федералния конгрес по реда на чл.1.5.1. и 
следващи, а една трета са секретари на секции, избрани от 
Колегиума на секционните секретари, при спазване на адек-
ватно териториално  представителство на секциите в рамките 
на департамента. 

Федералният съвет избира измежду своите членове, при 
пропорционално представителство на националните плат-
форми, Федерално бюро, чийто състав е определен в Устава 
на федерацията.  По предложение на първия федерален сек-
ретар съветът избира членовете на Секретариата.

Чл.4.7. Федерациите могат да формират постоянни коми-
сии по модела на комисиите, визирани в чл.7.3.  Те правят не-
обходимото, за да поканят всеки член на партията да се вклю-
чи в тях. Федералният съвет може да организира ежегодно 
департаментални заседания на тези комисии като форуми за 
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срещи и открити дебати.

Чл.4.8. Комисията за финансов контрол на федерацията, 
съвместно със секциите и Федералното бюро по членство, 
разработва списък на членовете по секции, които имат пра-
во да участват във вътрешни гласувания и в излъчването на 
кандидати. 

V. РЕГИОНАЛНИ СЪЮЗИ

Чл.5.1. Федерациите  от един регион  се обединяват в Ре-
гионален съюз. Регионалният съюз има за цел:

– да разработи регионалната програма на партията пре-
ди регионални избори, съгласувано с водещия кандидат 
на социалистите;
– да отговаря за ежедневното осъществяване на партий-
ната политика в региона и да контролира работата на 
социалистическата група в Регионалния съвет;
– да определя позицията и предложенията на партия-
та във връзка с регионалното развитие и регионалните 
програми за  опазване на околната среда;
– да организира подготовката на регионални избори, 
предхождани (ако е счетено за необходимо) от диску-
сии с различни партньори на партията  на регионално 
ниво. Федерациите имат право само на помощна намеса 
в правомощията на регионалните съюзи. Съюзът може 
обаче да бъде сезиран от федерациите за провеждане 
на арбитраж по вътрешни спорове, преди да се потърси 
решение от Националния съвет;
– да провежда тематични конференции по регионална 
политика, отворени и за външни лица. В еднодепарта-
менталните региони регионални съюзи не се формират.
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Чл.5.2. Регионалният съюз се ръководи от Регионален 
комитет, който се сформира два месеца след провеждане на 
Национален конгрес.

Чл.5.3. Съставът на всеки комитет е определен в Правил-
ника за вътрешния ред. Всяка федерация се представлява от 
своя делегация. На първото си заседание Регионалният коми-
тет избира бюро съобразно разпоредбите на Правилника за 
вътрешния ред на партията. То от своя страна избира измеж-
ду членовете си регионален секретар при тайно гласуване 
с просто мнозинство. На втори тур могат да вземат участие 
само двамата кандидати, получили най-много гласове. Реги-
оналният секретар не може да бъде едновременно и първи 
секретар на федерация в региона.

Чл.5.4. Към всеки Регионален комитет се създават бран-
шови регионални комитети, действащи в различни сфери на 
дейност в държавния и частния сектор. Те обединяват всички 
членове и симпатизанти на партията, работещи или пенси-
онери, в съответната сфера на дейност. Те образуват Регио-
нална конференция “Предприятия”, която избира постоянно 
бюро. Неговият секретар, член на партията, участва в работа-
та на Регионалния комитет със съвещателен глас.

VI. НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС И
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл.6.1. Национален конгрес се свиква на всеки три години.

Чл.6.2. Национален конгрес се свиква от Националния 
съвет. Той определя датата и осигурява съвместно с федера-
циите материалната организация на Конгреса. Националният 
съвет може да свика по всяко време Извънреден конгрес в 
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случай на необходимост.
Чл.6.3. Делегатите за Националния конгрес се избират от 

федералните конгреси в съответствие с чл.чл. 1.5.1. и след-
ващи. Право на участие имат делегати, редовно избрани от 
федерациите и чиито имена са подадени  от федералните сек-
ретари на Националното бюро на партията, членовете на На-
ционалния съвет, членовете на Парламентарната група и на 
националните представители в органите, предвидени в чл.чл. 
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6.

Чл.6.4. Всяка федерация има право на максимална предс-
тавителност по време на Конгреса, равна на броя на нейните 
членове към 31 декември  от предходната година. Броят на 
гласовете, отчитан от партията за обобщаване на резултатите 
от вътрешното гласуване по федерации, е равен на  общия 
брой гласували. Той не може да надвишава броя на членовете 
към 31 декември  от предходната година.

Чл.6.5. Броят на делегатите се определя по следния начин:
• 1 делегат за 50 до 100 партийни членове, плащащи член-
ски внос;
• 2 делегати за 100 до 200 партийни членове, плащащи 
членски внос;
• 1 делегат на всеки следващи 250 партийни членове и 
евентуално още 1 делегат за последната група членове, ако 
има такава, от по-малко от 250, но минимум 125 души.

Чл.6.6. Националният съвет свиква Конгреса поне три 
месеца предварително, като определя мястото, датата и днев-
ния ред. Този срок може да бъде съкратен при непредвидени 
обстоятелства. 

Всички партийни органи биват незабавно уведомени. За-
явките за участие в дискусиите  могат да се адресират от този 
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момент до крайната дата, определена от Националния съвет. 
Общополитическите платформи, по които ще гласуват 

членовете на партията, се разпращат не по-късно от един ме-
сец преди предварителната дата за Конгреса.

 Веднага след получаването им федерациите организи-
рат еднодневна дискусия на ниво департамент при условия, 
определени от Федералния съвет. Федералният конгрес про-
вежда своето първо заседание най-късно десет дни преди На-
ционалния конгрес.

Чл.6.7. Без да се нарушават разпоредбите на чл.6.8., На-
ционална конференция се свиква два пъти годишно по теми, 
определени от Националния съвет. В решението за свикване 
на Конференцията се определят броят на делегатите и усло-
вията за провеждане на колективна дискусия. Всяка Нацио-
нална конференция е предшествана от Федерална конферен-
ция, а ако темата го изисква – от Регионална конференция.

Чл.6.8. В дневния ред на Националната конференция се 
записват въпроси, предложени от 5 000 членове на партията и 
най-малко 20 федерации, като във всяка федерация е необхо-
димо да се съберат минимум 25 и максимум 500 подписа.

VII. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ И
НАЦИОНАЛНО БЮРО

Чл.7.1. В периода между два конгреса ръководството на 
партията се осигурява от Националния съвет. Между две за-
седания на последния  то се поема от Бюрото на партията.

Чл.7.2. Правомощията на всеки Национален съвет се 
прекратяват при откриването на първото заседание на новия 
съвет, който се формира десет дни след приключването на 
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следващия Конгрес.

Чл.7.3. Националният съвет се подразделя на постоянни 
комисии, чиито брой, наименование и компетенции се уточ-
няват на първото заседание  след Конгреса.  Всяка комисия си 
избира председател, секретар и главен докладчик  по време 
на своето първо заседание. Заседания се свикват по инициа-
тива на председателя на комисията. Националният съвет ор-
ганизира всяка година национални съвещания на комисиите 
като форуми за срещи и дискусии с широко участие. 

Чл.7.4. Националният съвет е съставен от:
• 204 членове, избрани от Конгреса;
• първите секретари на федерации, които са членове по 
право.

Чл.7.5. Делегатите на Конгреса, групирани в зависимост 
от подкрепяните от тях платформи,  приемат листа на кан-
дидат-членовете на Националния съвет. Максимумът места, 
които се полагат, е 50 %. 

Има възможност за заместване на членове на Национал-
ния съвет, избрани от съответната платформа, които оконча-
телно овакантяват своето място. 

Листите с кандидати трябва да бъдат в съответствие с 
изискванията на чл.1.6. В противен случай на съответната 
платформа се отнемат толкова места, колкото са необходими 
до покриване на условието. 

Предложените кандидат-членове по допълнителната лис-
та вземат участие в работата на Конгреса. Те могат да заместят 
редовен член за определено заседание при упълномощаване 
от негова страна. Разрешава се само едно упълномощаване.

Чл.7.6. Регионалните секретари на партията, ако не са 
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членове по силата на чл.7.4.,  участват в Националния съвет 
със съвещателен глас.

Чл.7.7. Всяка партия-членка на Съюза на социалистичес-
ките партии на Европейската общност може да определи един 
делегат, който да участва със съвещателен глас в работата на 
Националния съвет.

Чл.7.8. Националният съвет се свиква от Бюрото на пар-
тията колкото пъти е необходимо. Събира се на заседания 
най-малко четири пъти годишно.

Чл.7.9. Националният съвет изготвя доклади, които се 
представят  на всеки Конгрес. Докладите се публикуват и 
разпращат по секциите и федерациите най-малко шест сед-
мици преди откриването на Конгреса.

Чл.7.10. Националният съвет и парламентарните групи 
обсъждат и вземат съвместни решения всеки път при форму-
лирано предложение от една от двете страни.

Чл.7.11. Взетото решение се прилага автоматично, ако е 
взето с просто мнозинство от двете групи. Ако това условие 
не е спазено, Националният съвет се самосезира по въпроса и 
взема решение  с абсолютно мнозинство от своите членове.

Чл.7.12. Националният съвет избира от своя състав Бюро 
на партията, което включва първия секретар и 54 членове и 
спазва разпоредбите на чл.1.6. от настоящия Устав. 

Чл.7.13. Националният съвет може да делегира на Наци-
оналното бюро  правото да решава въпроси, с които той не е 
могъл да се занимае по време на пленарно заседание. Всички 
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спешни въпроси се отнасят до Бюрото. 
На Бюрото не може да се възлага: 

• избиране на Национален секретариат и назначаване на по-
литически директори на официалните партийни издания;
приемане на общи насоки и предизборни програми на 
партията;
• окончателно решение за позициите на парламентарни-
те групи или на партията във връзка с приложението на 
чл.чл. 11, 35 и 89 от Конституцията;
• решения за участие в правителството или  сключване на 
политически споразумения с други формирования;
• излъчване на делегати на партията за участие в конгреси 
на Съюза на социалистическите партии на Европейската 
общност;
• ратифициране  на споразумения  и спогодби с чуждест-
ранни партии;
• окончателно одобряване на партийните кандидатури за 
публични избори;
• решения относно организирането на конгреси;
• одобрение на федерални устави;
• решения за разпускане на федерации или регионални 
съюзи;
• контролиране поведението на парламентарист, нарушил 
дисциплината на групата по време на гласуване на пле-
нарно заседание.

Чл.7.14. Първият секретар на партията се избира от всички 
партийни членове при тайно гласуване, проведено на общо съб-
рание по секции след Националния конгрес. За избор на първи 
тур се изисква абсолютно мнозинство на подадените гласове. 
На втори тур – организиран при същите условия както и на пър-
вия, могат да вземат участие само двамата кандидати, получи-
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ли най-голям брой гласове. При освобождаване на длъжността, 
нов първи секретар се избира при същите условия.

Чл.7.15. Националният съвет избира измежду членовете 
на Националното бюро на партията - по предложение на пър-
вия секретар и по реда на чл.1.6., Национален секретариат. 
Функциите се изпълняват колективно.

Чл.7.16. Смесена комисия, съставена от членовете на На-
ционалния съвет, жените-парламентаристки, членовете на 
Националната комисия по правата на жените, под председа-
телството на първия секретар на партията и със съдействие-
то на Националния секретариат по правата на жените, следи 
за представителството на жените на всички организационни 
равнища (Национален съвет, Национално бюро, Регионален 
съюз, федерации, секции) и в частност за спазването на изис-
кванията на чл.1.6.

Чл.7.17. В Социално-икономическия комитет са обедине-
ни компетенциите и опитът на представителите на синдика-
тите и неправителствените организации на национално ниво. 
Той има за задача да проучва и да дава експертна оценка на 
Националния съвет по икономически и социални въпроси. 
Членовете му се избират от Националния съвет - по предло-
жение на първия секретар, след всеки Редовен конгрес и при 
спазване на разпоредбите на чл.1.6. Неговото Бюро участва 
със съвещателен глас на заседанията на Националния съвет.

VIII. АСОЦИИРАНИ СТРУКТУРИ

Чл.8.1. За да прокара своите политически проекти в раз-
лични обществени среди, партията създава специални струк-
тури и асоциирани органи. Тези два типа организации са 
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отворени  за непартийни членове и дават възможност за из-
разяване на политическо мнение по проблеми в съответната 
област и сфера на дейност. След съгласуване с отговорните 
органи на партията се приемат вътрешни правила и се опре-
делят ръководители.

Чл.8.2. Движението на младите социалисти (ДМС) е ор-
ганизация за идеи и колективно участие, която обединява 
младежи, членуващи или нечленуващи в Социалистическата 
партия.

Чл.8.3. Възрастта за членство в ДМС е от 15 до 28 години.

Чл.8.4. Правилникът за вътрешния ред на ДМС се предс-
тавя за одобрение от Националния съвет на партията.

Чл.8.5. С цел координиране на дейността на партията и 
на ДМС, избраните ръководители от ДМС участват пълноп-
равно в еквивалентните  органи на партията. Председателят 
участва в Бюрото и в Националния съвет. Делегатите на реги-
онално и на федерално ниво участват в Регионалния комитет, 
респективно Федералния съвет на партията, груповите отго-
ворници – в секционните административни комисии.

Чл.8.6. Националните браншови социалистически групи 
обединяват низови и регионални организации по сфери на 
дейност. Те свикват общо събрание за обсъждане на темати-
ката на предстоящата Национална конференция, както и ус-
поредно на Редовен национален конгрес, като избират свои 
органи (бюро и секретар). Секретарите на регионалните бран-
шови комитети  и на националните браншови социалистичес-
ки групи образуват Национална комисия “Предприятия”.

Правилникът за вътрешния ред определя условията, при 
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които се постига съвместимост между предишната разпоред-
ба и принципите, заложени в чл.чл. 1.5.1. и следващи. Чле-
новете на бюрото на тази комисия могат да вземат участие в 
работата на Националния съвет.

Чл.8.7. Специализираните сдружения за идеи, разработки 
и изследвания без право на политически и обвързващи реше-
ния, както и симпатизиращи на тяхната дейност, когато е въз-
можно, участват в живота на партията. Сферите на дейност 
на тези органи са определени и могат да бъдат изменяни от 
Конгреса или от Националния съвет. Тези организации изби-
рат свои отговорници на всички нива на партията. Тези пред-
ставители се избират измежду членовете на организациите, 
като те са и членове на партията.

Чл.8.8. Приемни структури без политически правомо-
щия, съответстващи на местните условия, обединяват симпа-
тизанти по инициатива на секциите и под техен контрол, със 
съгласието на федерацията.

Чл.8.9. След съгласуване на федерално ниво, местните 
партийни организации могат да сключват споразумения за 
асоцииране с външни сдружения за идеи, разработки и изс-
ледвания. Подобни споразумения могат да се сключват и на 
национално ниво със специализирани институции.

IX. ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗБОРИ,
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ

Чл.9.1.1. Националните споразумения, подписани от ръ-
ководството на партията  след писмено съгласие от страна 
на федерациите и одобрение от Националната конференция, 
се съблюдават задължително на всички организационни нива 
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в партията, независимо от вида избори. Когато се гласува 
за всеки кандидат поотделно, националните решения за па-
ритетно разпределение на кандидатите са задължителни за 
всички организационни нива на партията.

Чл.9.1.2. Кандидатите за политически избори са излъче-
ни измежду  всички партийни членове, регистрирани като 
гласоподаватели в избирателните списъци на съответния 
избирателен район към 31 декември на предходната година. 
Вписването в избирателните списъци се удостоверява с до-
кумент. Непълнолетните и чужденците гласуват в секции по 
местоживеене и за целта може да бъде поискано удостовере-
ние за местоживеене.

Чл.9.1.3. Федерациите са упълномощени да следят за 
прилагането на правилата и принципите на партията. На вът-
решно гласуване на кандидатурите за местни избори, с изк-
лючение на тези за водачи на листи в градове с над 20 000 жи-
тели и в префектурите, резултатите се считат за окончателни 
само след одобрение на Федералния  съвет. За национални 
и европейски избори, както и за водачи на листи в градове с 
над 20 000 жители и в префектурите, се изисква одобрението 
на Националния съвет.

Чл.9.1.4. При пропорционално гласуване листите тряб-
ва да са съобразени с принципа за паритетно участие на 
мъже и жени.

Чл.9.1.5. Кандидатът за президент на Републиката се из-
бира чрез тайно гласуване от всички партийни членове по 
време на общо събрание по секции. За да бъде избран на 
първи тур, се изисква абсолютно мнозинство  от подадени-
те гласове. На втори тур могат да вземат участие единствено 
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двамата кандидати, получили най-голям брой гласове. Пред-
ложените кандидати се регистрират от  Националния съвет.

Чл.9.1.6. Излъчването на кандидати за председател на 
Сената, председател на Националното събрание, както и за 
кмет на Париж, изисква съответното одобрение на Бюрото на 
партията.

Чл.9.1.7. Излъчването на кандидат на партията за предсе-
дател на Генералния съвет се извършва с пряко гласуване на 
членовете на съответната федерация в съответствие с прави-
лата за избор на първи федерален секретар.

Чл.9.1.8. Кандидатури за председател на Регионалния съ-
вет се издигат  след съгласуване между  социалистическата 
група и Регионалния комитет. В случай на разногласия, На-
ционалният съвет е сезиран за разрешаване на спора и опре-
деля кандидата като последна инстанция. 

Чл.9.1.9. Издигането на кандидатури за председатели на 
обединени общински управи се извършва чрез пряко гласу-
ване  на всички членове на съответната управа. Свързаните с 
тези длъжности политически договорености зависят от феде-
рациите, освен ако няма национално споразумение.

Чл.9.1.10. Имат право да се кандидатират за изборна 
длъжност само членове на партията с редовно платен член-
ски внос – за редовите членове, и/или като изпълняващи из-
борни длъжности. Всеки кандидат за местни или национални 
избори трябва да представи успоредно със своята декларация 
за кандидат и служебна бележка за платен членски внос на 
федерацията или на Националната дирекция.
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Чл.9.2. Ако числеността на секция, която трябва да гла-
сува по определена кандидатура, не възлиза поне на 15000 
души от броя на гласоподавателите, регистрирани в община-
та (за населени места с над 3500 жители), кантонът, избира-
телният район, секциите подготвят преференциален списък с 
кандидати. 

Решението за местни и кантонални избори се взема от Фе-
дералния съвет, а за парламентарни, европейски, регионални и 
общински (за общини с над 20 000 жители) – от Националния 
съвет и след ново допитване до заинтересованите секции.

Чл.9.3. Преди одобряването на съответната кандидатура, 
всеки партиен кандидат поема писмено моралния ангажи-
мент да подаде оставка пред председателя на институцията, 
към която принадлежи, ако след като бъде избран, напусне 
- независимо от причината. 

Чл.9.4. Парламентарната група на Социалистическата 
партия се състои от депутати и сенатори. Тя се различава от 
всички други политически формации и се състои изключи-
телно от членове на партията. Дори в изключителни случаи 
групата не може да ангажира партията без нейното предва-
рително съгласие. Всеки парламентарист на СП се подчиня-
ва на задълженията на партийния член в неговата секция и 
федерация. Свързани с него спорове се отнасят директно до 
Националната комисия по споровете.  Парламентарната 
дейност и гласуването на депутатите зависят единствено  и 
изключително от ПГ и от Националния съвет. 

Разпоредбите на параграфи 3 и 4 се отнасят и за Групата 
на СП в Европейския парламент. 

Чл.9.5. С изключение на вътрешното гласуване за издига-
не на личности и за вътрешно ръководство на всяка група в 
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двете камари, всички депутати имат равни права по отноше-
ние на дискусиите и гласуванията в рамките на Национално-
то събрание и Сената. 

Депутатите и сенаторите трябва задължително да се вклю-
чат в комисиите и работните групи на партията, съответства-
щи на парламентарните комисии, на които те са членове.

Същото задължение имат и членовете на Групата на СП в 
Европейския парламент.

Чл.9.6. Членовете на ПГ приемат регламента на партията 
и следват нейната линия на поведение. При всички обстоя-
телства те трябва да спазват правилото за единно гласуване. 
В случай на нарушение на това правило, Националният съвет 
може да се позове на разпоредбите на чл. 11.12.

Депутатите и сенаторите организират отделни админист-
ративни групи с оглед организация на работата в рамките  на 
двете камари.

Членовете на Групата на СП в Европейския парламент 
са подчинени на разпоредбите на предходния параграф. При 
всякакви обстоятелства Групата трябва да спазва правилото 
за единно гласуване. В случай на нарушение на това правило, 
са приложими разпоредбите на параграф 3.

Чл.9.7. Националният конгрес определя размера и разпре-
делението на националните вноски, които се плащат от чле-
новете на ПГ и от членовете на Групата на СП в Европейския 
парламент. Назначава се национален касиер, който следи за 
плащането на членския внос в двете камари.

Чл.9.8. Специална глава в отчетния доклад е посветена 
на дейността на ПГ и на Групата на СП в Европейския пар-
ламент.
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Чл.9.9. Съветниците-социалисти във всички местни, де-
партаментални, регионални и общински  учреждения об-
разуват отделна група и трябва при всякакви обстоятелства 
да спазват правилото за единно гласуване. В случай на на-
рушение на това правило, те могат да бъдат подведени под 
отговорност пред Федералната комисия по споровете към 
съответната федерация,  по инициатива на заинтересованите 
секции и/или федерации.

Първият секретар от съответното партийно звено взема 
участие по право в работните съвещания на социалистичес-
ките групи. Първите секретари на федерациите или техни 
представители, както и  регионалният секретар, вземат учас-
тие по право в работните съвещания на социалистическата 
група в Регионалния съвет.

Избраните лица трябва наред с това да членуват в Нацио-
налната федерация на социалистическите и републиканските 
избраници (НФСРИ).

Чл.9.10. Народните представители заплащат членски 
внос на финансовите асоциации на партията, национални и 
федерални, изчислен на базата на всички възнаграждения и 
по единна таблица, която се спуска всяка година от Нацио-
налния съвет. Те пренасочват към различните национални, 
федерални и местни структури полагащата им се част.

X. КОМИСИИ ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Чл.10.1. Всеки Редовен национален конгрес избира На-
ционална комисия за финансов контрол. Тя е съставена от 
33 членове, избрани в съответствие с разпоредбите на чл.чл. 
1.5.1. и следващи. Тя има право да участва в заседанията на 
Конгреса със съвещателен глас чрез двама свои членове. Из-
слушва се от Националния съвет по искане на Съвета или по 
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нейно собствено искане. Във всяка федерация Федералният 
конгрес избира Федерална комисия за финансов контрол  при 
същите условия.

XI. КОМИСИЯ ПО СПОРОВЕТЕ

Чл.11.1. Спорове по състава, функционирането и решени-
ята на местните организации се отнасят към Федералния съ-
вет като първа инстанция. Спорове, свързани с департамен-
тални и регионални организации, се отнасят директно към 
Националния съвет.

Проверка на индивидуални действия на партийните чле-
нове, дори извършени колективно, се осъществява от Феде-
ралната комисия по споровете. Ако партийните членове са 
от различни федерации, компетентна е само Националната 
комисия по споровете.

Чл.11.2. Всяка федерация избира на свой Редовен конг-
рес в съответствие с условията, определени в чл.чл.1.5.1. и 
следващи, Федералната комисия по споровете, чийто състав 
е определен в съответния федерален Устав. Тази комисия се 
състои от членове с най-малко три последователни години 
партиен стаж, които не участват в никакъв друг ръководен 
орган или орган за осъществяване на финансов контрол на 
равнище федерация или регион. Комисията  избира предсе-
дател и секретар измежду своите членове.

Чл.11.3. Редовният национален конгрес избира в съответ-
ствие с условията, определени в чл.1.5.1. от настоящия Устав, 
постоянна Национална комисия по споровете, съставена от 
33-ма членове. Членовете на комисията трябва да имат най-
малко три последователни години партиен стаж и да не при-
надлежат към никой централен орган. Комисията представя 
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отчетен доклад пред Националния съвет и участва в работата 
му с двучленна делегация със съвещателен глас.

Чл.11.4. Всяко искане за проверка със страни (индиви-
дуални или колективни членове) от една и съща федерация 
се депозира до Федералния съвет. Последният го препраща 
незабавно и автоматично на Федералната комисия по споро-
вете, без да дава становище, но може да поиска да бъде изс-
лушан при разглеждане на случая.

Всяко искане за проверка, където страни са две или пове-
че федерации от различни региони, се депозира в Национал-
ното бюро, което го препраща незабавно на Националната 
комисия по споровете. Искане за проверка не може да бъде 
направено след изтичане на едногодишен срок от събитието, 
на което се основава.

В случай на напускане, заличаване или изключване от 
партията в периода между подаването на искането за провер-
ка и неговото разглеждане от съответната Комисия по спо-
ровете (национална или федерална), това искане се смята за 
недействително.

В случай на напускане или заличаване по същото време, Ко-
мисията по споровете (национална или федерална) може да из-
ключи съответния член за действията, които му се приписват.

Чл.11.5. Комисията по споровете (национална или феде-
рална) може да отхвърли искане за осъществяване на провер-
ка или да наложи изброените по-долу санкции. Тя може също 
така, по искане на страните, да определи външен арбитър, 
който трябва да се произнесе в рамките на три месеца.

Санкциите, които могат да бъдат наложени при незачи-
тане на принципите и правилниците на партията, при нару-
шаване на поети ангажименти, при действия или поведение, 
сериозно засягащи партийните интереси, са:
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• предупреждение;
• порицание;
• временно отнемане на правата;
• временно или окончателно изключване.
Тези санкции могат да бъдат наложени отчасти или изцяло.

Чл.11.6. Временното отменяне на правата означава забра-
на за дадения член да бъде кандидат на партията, да я предс-
тавлява, да изразява публично мнение (писмено или устно) от 
името на партията или да заема  пост (титулярен или по упъл-
номощаване) на всички нива на организационната структура 
на партията.

Когато санкционираният заема изборна длъжност, Коми-
сията по споровете (национална или федерална) може да му 
разреши да продължи да изпълнява своите задължения, ако 
счете, че това е от интерес на партията.

Чл.11.7. Ако искането за проверка е оценено като необос-
новано, Комисията може да наложи същите санкции на вно-
сителя.

Чл.11.8. Решенията на федералните комисии стават окон-
чателни в 30-дневен срок от тяхното оповестяване. В този 
период страните могат да обжалват решението пред Наци-
оналната комисия по споровете. Решенията на федералните 
комисии по споровете трябва да бъдат доведени до знанието 
на страните и на  тяхната секция, с изричната забележка, че 
при обжалване решението не влиза в сила, докато не се про-
изнесе Националната комисия по споровете.

Чл.11.9. Решение за санкция не може да бъде взето преди 
страните да бъдат призовани съвместно за изясняване на по-
зициите си. Дневният ред заедно със списък с изброяване и 
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представяне на делата за разглеждане се изпращат най-малко 
две седмици преди всяко заседание на всички членове на Ко-
мисията (национална или федерална).

Решенията на Националната комисия са окончателни.

Чл.11.10. Обжалването във всички случаи спира действи-
ето на визираното решение.

Взетото от Федералната комисия решение за изключване 
води до прекратяване на всички делегирани партийни право-
мощия.

Чл.11.11. Всеки народен представител, както и цялата 
Парламентарна група на СП подлежат на проверка от страна 
на Националния съвет.

Националният съвет приканва допусналите дисциплинар-
ни нарушения парламентаристи да спазват решенията на пар-
тията. Той може също така при извънреден случай да наложи 
санкциите, предвидени в чл.11.5. и чл.11.6., но следва да се 
придържа към процедурата, обхващаща две последователни 
заседания. 

На първото си заседание Съветът изслушва засегнатия/
тите, тяхната федерация и председателя на Парламентарната 
група. Решението се взема по време на следващото заседа-
ние. В случай на спешност, може да бъде приложена ускоре-
на процедура. Решението се взема след предварително про-
ведено гласуване.

Решенията на Националния съвет се изпълняват незабав-
но. Възможно е обаче обжалване пред Конгреса на партията. 
Това обжалване не спира изпълнението на решението.

Чл.11.12. Всеки гражданин, който е изключен или се смята 
за изключен от партията, може да бъде приет отново само след 
изтичане на срок от две години. Решението за повторно при-
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емане се взема от Националния конгрес или от Националната 
конференция след консултация с федерацията и секцията, към 
която се е числял партийният член преди изключването.

Чл.11.13. Всяко окончателно изключване от партията се 
свежда до знанието на всички федерации от Бюрото на пар-
тията.

Чл.11.14. Федерациите могат да се произнесат  за разпус-
кане на една или повече секции, ако по тяхна преценка те са 
отговорни за действия, предвидени в чл.11.8.

Те могат да разпуснат дадена секция при установена теж-
ка форма на бездействие.

Чл.11.15. В този случай Федералният съвет взема реше-
ние за разпускане на специално заседание в присъствието на 
своите членове. При липса на необходимия кворум Съветът 
решава въпроса на следващото заседание, независимо от броя 
на присъстващите. 

Разпускане се налага само във връзка с колективни дейс-
твия в нарушение на дисциплината. Индивидуалните дейст-
вия са от компетенцията  на федералните комисии и на Наци-
оналната комисия по споровете. 

Чл.11.16. Всяко решение за разпускане трябва да бъде 
препратено до Националния съвет в срок от осем дни заедно 
с процедурата по инструктиране. Решението за разпускане 
става окончателно само  след проверка и потвърждение от 
Националния съвет.

През това време обявената за разпускане секция няма пра-
во на публични изяви.

Чл.11.17. Всяка федерация, която разпуска някоя от сво-
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ите секции, е задължена да пристъпи към нейното възстано-
вяване. За целта тя определя необходимите правила и пола-
га необходимите  усилия за възстановяването на секцията в 
срок от една година. След изтичането на този срок група от 
най-малко пет членове на разпуснатата секция може да сези-
ра  Националния съвет  за възстановяване на секцията.

Чл.11.18. На основание заключенията на тричленна ан-
кетна комисия, натоварена да проведе необходимата провер-
ка и изслушване, Националният съвет може да разпусне фе-
дерация и/или регионален съюз за допуснати тежки дисцип-
линарни нарушения или извършени действия, които могат 
сериозно да засегнат интересите на партията.

Такова решение може да се вземе и при тежка форма на 
бездействие.

Чл.11.19. Националният съвет смята за изключен от пар-
тията всеки народен представител, който иска да напусне 
партията, но да запази изборния си мандат, получен от името 
на партията.

Ако член на партията се кандидатира за изборна длъжност, 
за която компетентните партийни органи вече са издигнали 
редовно друга кандидатура, Националният съвет, сезиран от 
засегнатата страна, е длъжен да констатира, че нарушителят 
на дисциплината сам се е поставил извън партията и го обя-
вява за изключен. При тежки дисциплинарни нарушения, из-
вършени след като компетентните партийни органи са излъ-
чили кандидати, Националният съвет (или Бюрото между две 
заседания на Съвета), може по изключение – след изслушване 
на председателя на Националната комисия по споровете – да 
наложи някоя от предвидените в чл.11.5. и чл.11.6. санкции.

Решението на Националният съвет влиза в сила незабав-
но. Може да бъде отсрочено само по реда на чл. 11.13.
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Чл.11.20. Националният съвет пристъпва в най-кратки 
срокове към възстановяване на разпуснатите федерации или 
регионални съюзи, като за целта приема адекватни правила.

Чл.11.21. При спор между народен представител, член на 
Националния съвет или на друг централен орган и дадена фе-
дерация, Бюрото може да сезира Националната комисия по 
споровете.

XII. СИМПАТИЗАНТИ

Чл.12.1. Симпатизантите, включени в картотеката на да-
дената секция, имат право да изразяват мнението си и да гла-
суват по време на дебати, на които са поканени да присъстват. 
Изключение от това правило са случаите  на гласувания по 
общите насоки на Конгреса, гласувания за избор на ръковод-
ни органи и за излъчване на партийни кандидатури за различ-
ни избори.

Чл.12.2. Националното бюро може да отпусне допълни-
телен брой депутатски места за национални конференции в 
зависимост от броя на симпатизантите по департаменти.

XIII. ПАРТИЕН ПЕЧАТ

Чл.13.1. Свободата за дискусии в печата и електронните 
медии е пълна по всички въпроси от идейно естество. Що 
се отнася до политически въпрос, решен от национален ор-
ган на партията (Конгрес, Конференция, Национален съвет) в 
рамките на неговите пълномощия, всички членове на партия-
та са длъжни да се придържат към взетото решение. 

Чл.13.2. Партийни членове, които изказват в медиите 
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становища, противоречащи на решения на партията, или 
пък влизат в полемика с друг член на партията, подлежат на 
проверка от Националния съвет или от Националното бюро. 
Националният съвет преценява дали се налага такъв член да 
бъде подведен под отговорност пред Националната комисия 
по споровете. Националното бюро е упълномощено между 
две заседания на Националния конгрес да прави необходи-
мите уточнения.

Чл.13.3. Партийните печатни органи са под политичес-
кия и административен контрол на партията, представлявана 
от Националния съвет. Всички федерации и местни секции 
трябва да се абонират като такива за националните печатни 
органи на партията.

Чл.13.4. Печатните издания, притежавани от една или по-
вече федерации, или от една или повече секции в рамките на 
тези федерации, са под  контрол на федерацията/федерации-
те посредством своите ръководни органи.

Чл.13.5. Партийните членове, които са собственици или 
съсобственици на печатен орган или участват в управлението 
или администрирането на такъв орган, могат при необходи-
мост да бъдат извикани да дадат обяснение за поведението на 
този орган пред Бюрото. Националният съвет взема решение 
какви да бъдат последствията след това изслушване.

Чл.13.6. Партийният печат публикува официалните доку-
менти на партията.
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XIV. ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТАВА

Чл.14.1. Измененията на Устава са от изключителната 
компетентност на Редовния национален конгрес. Предложе-
ния за изменения могат да бъдат представени пред Конгреса, 
само ако са били разпратени до секциите и до федерациите 
най-малко три месеца преди началото на Конгреса.

Чл.14.2. Редовният национален конгрес е упълномощен 
да взема решение при изменение на отделни членове на Ус-
тава.

Чл.14.3. Когато се изменя Декларацията за принципите, 
Конгресът  може само да обяви откриване на процедурата за 
изменение и да уточни  кои пунктове могат да бъдат изме-
нени. Този въпрос се включва в дневния ред за следващия 
Редовен национален конгрес. Предложенията за изменения 
в така уточнените пунктове също трябва да бъдат оповесте-
ни на федерациите и секциите най-малко три месеца преди 
предвидената дата за свикване на следващия Конгрес. 

XV. ЕТИЧЕН КОДЕКС

Чл.15.1. Социалистическата партия има свой Етичен кодекс, 
който дава възможност на всички членове, активисти и избрани-
ци да съблюдават нормите за прозрачност и зачитане на закона.
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УСТАВ 
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СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА 

1. Цел
Социалдемокрацията има за цел да реализира идеалите 

на демокрацията сред цялото общество, както и във взаи-
моотношенията между хората. Ние се борим за общество, в 
което всеки индивид има влияние върху собственото си раз-
витие като цяло, както и върху гражданската активност във 
всекидневния живот. Ние се борим за икономически ред, в 
който всеки човек в качеството си на гражданин, работник 
и консуматор може да повлияе на насочването и разпределе-
нието на благата, на организацията и на условията на живот. 
Нашата цел е общество без висши или низши порядки, без 
класово разделение, сегрегация и етническо деление, общес-
тво без предразсъдъци и дискриминация, в което всеки е не-
обходим и в което има място за всички, в което всички имат 
еднакви права и еднакви ценности, в което всяко дете може 
да порасне свободен и независим възрастен, в което всеки 
човек е свободен да се развива като индивид и в равнопоста-
вено и лоялно сътрудничество с другите е свободен  да търси 
решения, които по най-добър начин могат да допринесат за 
развитието на обществените блага. За реализацията на тези 
цели партията желае да обедини всички, които възприемат 
Програмата и Устава на Шведската социалдемократическа 
партия.

2. Организация
Чл.1. Асоциациите и местните организации на Социалде-

мократическата партия са основните организации на парти-
ята. Съвкупността от няколко асоциации образува местната 
организация, позната като Трудова община - основната пар-
тийна организация на местно ниво. Местните организации 
образуват партийни райони, които са основните районни 
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партийни организации, които изграждат партията.

Чл.2. Местните организации в Столкхолм и Гьотеборг 
представляват партиен район.

Чл.3. Конгресът е върховен орган за вземане на решения 
в партията.

3. Членски внос, отчети
Чл.1. Всеки партиен район заплаща годишна вноска на 

партията, която се определя от Конгреса. Партийният район 
изпраща на партийното ръководство най-късно до 1 март 
вноската и отчета за членовете. 

Чл.2. Всеки партиен район заплаща определена от Конг-
реса вноска за синдикалните организации на партията. Внос-
ката и отчетът за членовете за определения период се изпра-
щат до централата на партията най-късно до 1 март.

Чл.3. Партийните райони, които не изпратят вноските и 
отчетите до централата на партията в предварително опреде-
ления срок, губят своите  права в партията.

4. Конгрес
Чл.1. Конгресът е върховен орган за вземане на решения 

в партията и се състои от 350 избрани делегати.

Чл.2. Заседания на Редовния конгрес се провеждат една 
година преди парламентарни избори. Извънреден конгрес 
се свиква при изискване на Националния съвет на партия-
та или чрез гласуване според гл. 11 от Устава на партията. 
Извънредният конгрес се занимава само с въпроси, които са 
били предварително упоменати в съобщението за свикване 
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на Конгреса.

Чл.3. Съобщение за свикване на Конгрес  се обявява от На-
ционалния съвет на партията най-малко 10 месеца преди Кон-
греса. Извънреден конгрес може да бъде свикан без съблюда-
ване на този период. Националният съвет на партията уговаря 
посредством това и същинските въпроси по отношение свик-
ването на Конгреса, урегулирани в гл.4 и чл.5 на Устава.

Чл.4. Упълномощаването на делегатите става от Район-
ния съвет и кандидатурите се изпращат най-малко три месе-
ца преди свикването на Редовния конгрес.

Чл.5. Финансовите контрольори получават одобрението 
за осъществяване на финансов контрол преди началото на 
Конгреса.

Чл.6. Членовете на Националния съвет имат право да 
правят обръщения и предложения към Конгреса.

Чл.7. Парламентарната група на Социалдемократичес-
ката партия и Групата на Шведската социалдемократическа 
партия в Европейския парламент определят по един делегат 
от всяка група от по 10 членове. Делегатът трябва да вземе 
участие в Конгреса и има право на обръщения и предложе-
ния към Конгреса.

Чл.8. Назначените от Конгреса финансови контрольори, 
членовете на Комисията по Програмата, председателите на 
партийните райони и представителите на ръководствата на 
Федерацията на местните съвети  и на Асоциацията на об-
щинските съвети имат право да вземат участие в Конгреса, 
да правят обръщения и предложения.
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Чл.9. Националната федерация на жените-социалдемок-
ратки, Шведската социалдемократическа младеж (ШСДМ), 
Шведските християнсоциалдемократи и Шведските студен-
ти-социалдемократи имат право да определят по един деле-
гат на Конгреса. Те имат право на обръщения и предложения 
към Конгреса.

Чл.10. Правилата за работа и дневният ред на Конгреса се 
изготвят от Националния съвет на партията.

Чл.11. Годишният отчет за конгресния период се предста-
вя от Националния съвет по време на Редовния конгрес.

Чл.12. Всеки член на партията индивидуално или чрез 
местната социалдемократическа организация може да отп-
равя предложения, които трябва да бъдат изпратени до пред-
седателя на местната организация в срок, определен от него. 
Предложението трябва да бъде съгласувано с председателя по 
време на събрание на местната организация. Местната орга-
низация може да приеме предложението от свое име или  да 
реши да го препрати като индивидуално предложение, както 
и да го отхвърли. Предложение може да бъде отправено от 
името на председателя на партийния район. Предложения мо-
гат да бъдат отправяни и от Националния съвет на партията и 
нейния Изпълнителен комитет, както и от Комисията по Прог-
рамата. Ако Националният съвет вземе решение, правото за 
отправяне на предложения може да се упражнява до свиква-
нето на Извънредния конгрес. Предложения до Извънредния 
конгрес могат да бъдат отправяни само ако те са включени 
предварително в съобщението за свикване на Конгреса.

Чл.13. Предложението трябва да бъде изпратено в пар-
тийната централа поне шест месеца преди свикването на 
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Конгреса. Предложение, изпратено след този период, няма 
да бъде разглеждано от Конгреса. 

Чл.14. Националният съвет на партията трябва да даде 
отговор на направеното предложение. Предложенията заед-
но с отговорите и предложенията от страна на Националния 
съвет на партията се изпращат до местните организации, пар-
тийните райони и делегатите на Конгреса поне шест седмици 
преди свикването на Конгреса

Чл.15. Преди да бъде даден отговор на предложение, от-
насящо се до Програмата на партията, то трябва да бъде пре-
доставено на Комисията по Програмата.

Чл.16. Конгресът може да си избира свои собствени ко-
мисии и да определя темите, по които те да работят.

Чл.17. Единствено делегатите на Конгреса имат право 
да гласуват. Всеки делегат има един глас. Правото на глас не 
може да бъде преотстъпвано.

 
Чл.18. Гласуването става с вдигане на ръка. Изборът на 

отделни кандидатури се осъществява чрез тайно гласуване, 
ако това бъде изискано от делегатите.

По време на тайния вот кандидатите са подредени по аз-
бучен ред в избирателната листа. За да бъде едно гласуване 
валидно, то трябва да съдържа предварително определения 
брой кандидати за избор. Избирателна листа с повече или 
по-малко имена е невалидна. Кандидатът/кандидатите с най-
голям брой гласове бива/т избран/и, освен ако  Конгресът не 
вземе решение за гласуване с просто  мнозинство. 

Ако всички кандидати получат равен брой гласове по 
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време на тайното гласуване, може да бъде проведено второ 
гласуване. В случай, че останат само двама кандидати, резул-
татът се решава чрез жребий. Ако при гласуване с вдигане на 
ръка само между двама души се получат равен брой гласове, 
решението на председателя определя резултата.

Чл.19. Конгресните решения и поправките по Програма-
та и Устава влизат в сила незабавно, освен ако Конгресът не 
вземе друго решение.  

Чл.20. Протоколът от Конгреса трябва да бъде изпратен 
по районите, на местните партийни организации и на делега-
тите на Конгреса най-късно до 12 месеца след Конгреса.

5. Избор на делегати на Конгреса 
Чл.1. На всеки 350 членове на партията в даден партиен 

район се избира по един делегат. Броят на членовете се оп-
ределя на основата на доказаното членство. Разпределението 
на делегатите се прави на базата на реалните членове за пред-
ходната на Конгреса година.

Чл.2. Ако броят на избираните делегати не се осъщес-
твява съгласно чл.1, то оставащите представители се разп-
ределят по един делегат от партийните райони, където има 
най-голям брой членове. Ако излишъкът на броя между два 
района е равен, резултатът се определя чрез жребий. 

Чл.3. Най-късно 9 месеца преди свикването на Конгреса 
Националният съвет  на партията взема решение и инфор-
мира партийните райони за броя на делегатите, които всеки 
партиен район трябва да излъчи.

Чл.4. За избор на делегати за Конгреса партийният район  
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трябва да е разделен на избирателни райони. Това се определя 
от Районния съвет, който също така определя и броя на деле-
гатите и техните заместници във всеки избирателен район.

Чл.5. Разделянето на избирателни райони и срокът за 
приключване на подаването на предложенията за кандидати  
трябва да бъдат оповестени публично в циркуляр до местни-
те организации и социалдемократическите асоциации и клу-
бове най-късно 11 месеца  преди Конгреса.

Чл.6. Изборът на делегатите става чрез тайно гласуване.

Чл.7. Изборите за делегати трябва да започнат най-рано 6 
месеца и да приключат  най-късно 4 месеца преди свикването 
на Конгреса.

Чл.8. Всички членове на партията, които са платили член-
ския си внос, имат право да гласуват, когато се провеждат из-
бори за делегати на Конгреса в местната организация, в която 
те са регистрирани.

Чл.9. Всеки член има право да отправя предложения за 
делегати на Конгреса. Предложенията трябва да бъдат предс-
тавени на ръководството на местната организация в срок, оп-
ределен от него. Районният съвет подготвя изборни бюлетини 
и ги изпраща на местните организации. Всички кандидати в 
избирателния район трябва да бъдат включени в бюлетината 
и да бъдат подредени по азбучен ред. Броят на делегатите, ко-
ито трябва да бъдат избрани, също трябва да бъде включен в 
бюлетината. Единствено бюлетина, изготвена  от Партийния 
съвет, може да бъде използвана. 

Чл.10. Местната организация на Шведската социалде-
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мократическа партия трябва да гарантира, че членовете й са 
информирани за изборите чрез обявление или писмено съоб-
щение, изпратено най-късно 14 дни преди изборите.

Чл.11. Изборите за делегати се провеждат поне два дни. 
Времето и мястото/местата за провеждането на изборите се 
определят от ръководството на местната организация. Може 
да се гласува и по пощата по правила, определени от Район-
ния съвет.

Чл.12. При гласуване членството в партията трябва да 
бъде доказано при поискване.

Чл.13. Валидната бюлетина трябва да съдържа предвари-
телно определения брой делегати. Бюлетина с повече или по-
малко посочени кандидати се обявява за невалидна.

Чл.14. Не по-късно от 11 дни след приключването на из-
борите местната организация на Шведската социалдемокра-
тическа партия трябва да изпрати на Районния съвет изчис-
лените гласове заедно с протокола от изборите в запечатан 
плик с надпис “Избори”.

Чл.15. Пликовете се отварят в деня за преброяване, ко-
ето се осъществява от Районния съвет или  от назначени от 
Районния съвет преброители преди края на 15-та седмица 
преди свикването на Конгреса. Местните организации и со-
циалдемократическите асоциации и клубове трябва да бъдат 
информирани предварително за времето и мястото на преб-
рояването.

Чл.16. Този или тези, който/които са получил/и най-мно-
го гласове в избирателния район, е/са избран/и за делегат/и. 
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В зависимост от получените гласове се определят и замес-
тници на делегатите. При равен брой гласове резултатът се 
определя чрез жребий.

Чл.17. Районният съвет трябва да направи публично дос-
тояние резултатите от гласуването чрез циркуляри, които се 
изпращат до местните организации и социалдемократически-
те асоциации и клубове веднага след края на преброяването.

Чл.18. Организацията на изборите се определя от Район-
ния съвет.

Чл.19. Ако член на партията счете, че изборите за деле-
гати са в конфликт с Устава и иска да обжалва избора, това 
трябва да бъде съобщено на Районния съвет не по-късно от 5 
дни след оповестяването на резултатите.

Районният съвет изпраща тази жалба заедно със своя от-
говор на Националния съвет на партията. Ако Националният 
съвет на партията счете, че гласуването е било проведено в 
несъответствие с Устава и че това може да е оказало влияние 
на резултата, той препоръчва провеждането на ново гласу-
ване в избирателния район или в местната организация, за 
който/която става въпрос.

6. Национална конференция
Чл.1. Национална конференция се свиква поне веднъж 

годишно, когато не се свиква Конгрес, при решение на Наци-
оналния съвет на партията.

Чл.2. Съобщението за свикване на Националната конфе-
ренция трябва да бъде подготвено от Националния съвет  на 
партията не по-малко от 2 седмици преди свикването й.
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Чл.3. Националната конференция е спомагателен орган 
на Националния съвет на партията.

Преди всяко заседание Националният съвет на партията 
определя края  и правилата за провеждане на Конференцията.

Чл.4. Националната конференция се състои от 120 делега-
ти, разпределени между партийните райони на същия прин-
цип, както при разпределението за обикновен Конгрес.

Представителите и заместниците им в Националната кон-
ференция  се избират на Районен конгрес за период от една 
година.

Чл.5. Членовете на Изпълнителния комитет и на Нацио-
налния съвет на партията и заместниците на представителите 
в Изпълнителния комитет трябва да присъстват на заседания-
та на Националната конференция. Те имат право да отправят 
обръщения и предложения.

В случай, че член на Националния съвет на партията няма 
възможност да вземе участие, той бива представляван от за-
местник-делегат при същите условия, при които е бил избран. 
Той има право да отправя обръщения и предложения.

Чл.6. Националната конференция избира Комисия по наз-
наченията до свикване на следващия Конгрес. Комисията по 
назначенията се състои от 11 членове и 6 заместници. В слу-
чай, че даден член няма възможност да вземе участие, той 
бива представляван от заместник-член при същите условия, 
при които е бил избран.

Комисията по назначенията има за цел да подготви избори-
те по време на Конгреса за членове на Националния съвет на 
партията, на Изпълнителния комитет, на финансовите контро-
льори, на Комисията по Програмата, заедно със заместниците 
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им, в съответствие с Партийния устав (глави 7, 8, 9 и 10).
Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията 

по назначенията в срок, определен от нея.

Чл.7. Парламентарната група на Шведската социалдемок-
ратическа партия и на Групата на Шведската социалдемокра-
тическа партия в Европейския парламент избират измежду 
техните членове по един делегат на всеки трийсет членове 
или по 1 делегат от всяка нова група от повече от трийсет 
членове. Делегатът трябва да участва в Националната конфе-
ренция  и има право да отправя обръщения и предложения.

Чл.8. Финансовите контрольори, избрани от Конгреса, 
един член на Комисията по Програмата, председателите на 
партийните райони  и един делегат от всяка партийна група 
от ръководството на Федерацията  на държавните съвети и 
на Асоциацията на местните власти имат право да участват в 
Националната конференция, да отправят обръщения и пред-
ложения.

Чл.9. Националната федерация на жените-социалдемок-
ратки, Шведската социалдемократическа младеж (ШСДМ), 
Шведските християнсоциалдемократи и Шведските студен-
ти-социалдемократи имат право да определят по един деле-
гат за Националната конференция. Те имат право да отправят 
обръщения и предложения към Конгреса.

Чл.10. Националната конференция прилага същите пра-
вила за гласуване и за тайно гласуване, както и Конгресът.

Чл.11. Протоколите трябва да бъдат изпратени до партий-
ните райони, до местните организации и представители не 
по-късно от 6 месеца след свикването на Националната кон-
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ференция.

7. Национален съвет
Чл.1. Националният съвет на партията осъществява ръко-

водството на партийната дейност в съответствие с Програма-
та и Устава на партията, както и с решенията на Конгреса.

Националният съвет на партията е върховен орган за взе-
мане на решения в партията в периода между конгресите. 
Националният съвет определя бюджета и плана за работа на 
партията за идващата работна година.

Националният съвет на партията определя право на атес-
тация и правилата за делегиране в Изпълнителния комитет, в 
Партийния съвет и в Партийната централа.

Националният съвет определя списъка на кандидатите на 
Шведската социалдемократическа партия за избори за Евро-
пейски парламент. Националният съвет може да делегира, 
ако се изисква, задачата за подготвяне на този списък на На-
ционалната конференция или на Конгреса.

Чл.2. Конгресът избира Националния съвет на партията, 
който се състои от 33-ма членове. Седем от тях са членове и 
на Изпълнителния комитет.

Председателите на Националната федерация на жени-
те-социалдемократки, Шведската социалдемократическа 
младеж (ШСДМ), Шведските християнсоциалдемократи и 
Шведските студенти-социалдемократи имат право да участ-
ват в заседанията на Националния съвет и имат право на из-
казвания  и предложения.

Чл.3. Конгресът избира заместници на всички членове на 
Изпълнителния комитет.

Конгресът избира също и 15 заместници на членовете на 
Националния съвет. Те имат право на изказвания  и предло-
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жения, както и право на глас, когато заместват титулярните 
членове при същите условия, при които са били избрани.

Чл.4. На първото си заседание новоизбраният Национален 
съвет избира партиен ковчежник. Той има право да взема учас-
тие в заседанията на Изпълнителния комитет и на Национал-
ния съвет, както има право и на изказвания и предложения.

Чл.5. Всяка година Националният съвет организира Го-
дишно общо събрание през месец април. В допълнение към 
това, събрание се свиква, когато Изпълнителният комитет 
счете това за необходимо или когато поне пет членове от На-
ционалния съвет на партията са за свикването на такова за-
седание.

Чл.6. На Годишното общо събрание на Националния съвет 
на партията Изпълнителният комитет трябва да представи отчет 
за финансите и работата на партията за изминалата година.

8. Изпълнителен комитет
Чл.1. Изпълнителният комитет контролира ежедневно-

то управление на дейността на партията и носи отговорност 
пред Националния съвет. Комитетът носи отговорност за 
осигуряването на практическото приложение на решенията, 
взети от Конгреса или от Националния съвет. Комитетът носи 
отговорност за съхраняването на архива на партията.

Чл.2. Изпълнителният комитет се състои от седем члено-
ве и седем заместник-членове.

Председателят и секретарят се избират отделно от чле-
новете.

Председателите на Националната федерация на жени-
те-социалдемократки, Шведската социалдемократическа 
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младеж (ШСДМ), Шведските християнсоциалдемократи и 
Шведските студенти-социалдемократи имат право да вземат 
участие в заседанията на комитета. Те имат право на изказва-
ния и предложения.

Чл.3. Заместниците на членовете на Изпълнителния ко-
митет трябва да се определят по време на заседание на Ко-
митета и на Националния съвет. Те имат право да правят из-
казвания  и предложения, както и право на глас в случаите, в 
които заместват титулярните членове. Това  става  при същи-
те условия, при които те са били избрани.

9. Комисия по Програмата
Чл.1. Комисията по Програмата се състои от 5 членове и 

5 заместници. Заместващите членове трябва да бъдат опре-
делени на заседанията на Комисията по Програмата. Те имат 
право на изказвания  и предложения, както и право на глас в 
случаите, в които заместват титулярните членове. Това  става  
при същите условия, при които са били избрани.

Чл.2. Комисията по Програмата подготвя отговори на 
предложенията, упоменати в гл.4 чл.15 от Устава, преди На-
ционалният съвет да отговори на тези предложения.

Чл.3. Членовете и заместниците им в Комисията по Прог-
рамата имат право да участват в заседанията на Националния 
съвет на партията, когато се дискутират отправени от комиси-
ята предложения и имат право на изказвания  и предложения.

10. Финансов контрол
Чл.1. За осъществяване на финансов контрол върху ра-

ботата на ръководството на партията, върху Изпълнителния 
комитет и по финансовото състояние на партията Редовният 
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конгрес избира трима финансови контрольори и трима техни 
заместници.

Когато финансовият контрольор е възпрепятстван да учас-
тва, той бива представляван от някой от неговите заместници 
по реда, определен при неговото избиране.

Националният съвет назначава упълномощен от партията 
счетоводител.

Чл.2. По време на Годишното общо събрание на Нацио-
налния съвет на партията финансовите контрольори предс-
тавят техния доклад за финансовото състояние и работата на 
Изпълнителния комитет на партията за изминалата година.

Чл.3. По време на Редовния конгрес финансовите конт-
рольори представят техния доклад за финансовото състояние 
и работата на Националния съвет на партията за приключва-
щия конгресен период и правят предложение за освобождава-
не/неосвобождаване на Националния съвет от отговорност.

Чл.4. Финансовите контрольори избират измежду тях 
председател, който представя  доклада пред Изпълнителния 
комитет, пред Националния съвет и пред Конгреса.

Чл.5. Възнаграждението на финансовите контрольори се 
определя от Конгреса.

11. Общо гласуване
Чл.1. Националният съвет на партията може да разреши 

провеждането на гласуване по даден въпрос. Ако се вземе ре-
шение за провеждане на гласуване по този въпрос, Национал-
ният съвет на партията трябва да оповести публично времето 
за провеждане на гласуването и срока, в който протоколът от 
гласуването ще бъде изпратен в района и на Националния съ-
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вет. Гласуването по пощата или по друг начин в съответствие 
с правилата, приети от Националния съвет на партията, могат 
да бъдат обсъдени на събрание на местната организация. 

Чл.2. Ако гласуването се проведе по време на събрание на 
местната организация, ръководството на местната организа-
ция трябва да изпрати протокола от гласуването на районното 
ръководство. В протокола се отбелязва общият брой гласува-
ли, както и броят на гласовете “за” и “против” предложение-
то. Партийното ръководство изпраща протоколите и извлече-
ние от протоколите на Националния съвет на партията.

Чл.3. Ако поне пет процента от отчетените членове на 
партията подкрепят предложението за гласуване, Национал-
ният съвет е задължен да проведе гласуването.

Чл.4. Това е единственият начин, по който (освен със соб-
ствено решение на Конгреса) конгресните решения могат да 
бъдат изменяни или тяхното действие може да бъде спирано.

12. Парламентарна група на Шведската социалдемок-
ратическа партия
Чл.1. Парламентарната група, която носи отговорност 

пред Конгреса, трябва да представи отчет за работата си за 
изминалата година преди провеждането на Годишното общо 
събрание на Националния съвет на партията. Този отчет се 
включва в годишния отчет на Националния съвет пред Кон-
греса.

Чл.2. При отчетена необходимост от страна на Национал-
ния съвет на партията или на Парламентарната група се свик-
ва съвместно заседание между тях.
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Чл.3. Уставът на Парламентарната група се разработва от 
Националния съвет на основата на предложения, направени 
от Парламентарната група.

13. Шведската социалдемократическа партия в Евро-
пейския парламент
Чл.1. Групата на Шведската социалдемократическа пар-

тия в Европейския парламент, която носи отговорност пред 
Конгреса, представя отчет за дейността си за изминалата го-
дина на Годишното общо събрание на Националния съвет на 
партията. Този отчет се включва в годишния отчет на Нацио-
налния съвет пред Конгреса.

Чл.2. При отчетена необходимост от страна на Национал-
ния съвет на партията или на Групата на Шведската социал-
демократическа партия в Европейския парламент се свиква 
съвместно заседание между тях.

Чл.3. Уставът на Групата на Шведската социалдемократи-
ческа партия в Европейския парламент се разработва от На-
ционалния съвет на основата на предложения, направени от 
Групата в Европейския парламент.

14. Общи разпоредби
Чл.1. Единствено членове на партията могат да бъдат 

избирани на отговорни постове. При напускане на партията 
постът се освобождава.

Чл.2. Член на партията, чието поведение се квалифицира 
като нелоялно към партията, който прави пропаганда в явно 
нарушение на общите правила на партията или който по ня-
какъв друг начин вреди на партията, подлежи на изключване. 
За изключване се изискват 3/4 от гласовете.
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Чл.3. На член на партията, който е бил предложен за изк-
лючване от местна организация на партията, Изпълнителният 
комитет може да преустанови членството, докато Национал-
ният съвет вземе решение по този въпрос, в случаи, в които 
Изпълнителният комитет  няма право да взема решения.

 
Чл.4. Задължение на местната организация е да информи-

ра членовете си  за изключването на някой член от партията.

Чл.5. Ако изключен член желае да поднови членството си 
в партията, то неговата молба подлежи на разглеждане от На-
ционалния съвет на партията. За подновяване на членството 
се изискват 3/4 от гласовете.

Чл.6. Отказ за прилагане на Устава от страна на партий-
ните организации и местните организации може да бъде при-
ет от Националния съвет на партията.

Чл.7. Единствено Редовният конгрес на партията може 
да изменя или да преустановява действието на Устава и на 
Програмата на партията. 

РАЙОННИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Цел
Партийният район има следното  предназначение:

– Да работи за развитието на социалдемократическата 
идея на основата на своята партийна програма.
– Да бъде основната районна организация  на партията, която 
включва всички местни организации в определения район.
– Да ръководи и координира политическата дейност на 
партийния район чрез  Областния съвет и чрез широка 
програма за дейността на местно ниво.
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– Да поддържа контакти с местните партийни организа-
ции в района и с Националния съвет на партията.
– Да ръководи, координира и развива партийната агита-
ция, организация, обучение и информационната дейност 
в района.
– Да насърчава детската и младежката активност.
– Да планира и ръководи партийната дейност по време на 
парламентарни избори в района.
– Да развива и координира политическата дейност на син-
дикатите. 
– Да работи за увеличаване броя на членовете на Социал-
демократическата партия.

2. Организация
Чл.1. Партийният район се състои от един или няколко 

избирателни района за избирането на парламент. Промяна-
та на района може да бъде решена от Националния съвет на 
партията след предложения на партийните райони или на ня-
колко местни организации в избирателния район.

Чл.2. Всяка местна организация е част от партията в пар-
тийния район.

3. Вноски и отчет на местните организации
Чл.1. Всяка местна организация заплаща годишна вноска 

на партийния район, включваща и такса, която се заплаща на 
централното ръководство на партията.

Вноската се определя от Районния конгрес. Местната ор-
ганизация трябва да плаща вноска за всеки свой член, който 
от своя страна също е задължен да заплаща членски внос. 
Вноската и отчетът за членовете се изпращат в районната 
централа най-късно до 15 февруари.
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Чл.2. Всяка местна организация заплаща вноска, опреде-
лена от Районния конгрес.

Вноската и отчетът за членовете през периода се изпра-
щат в районната централа най-късно до 15 февруари.

Чл.3. Всяка година, най-късно до 15 април, ръководството 
на местната организация изпраща до партийния район отчет 
за дейността си за изминалата година.

Чл.4. Местната организация, която не изпрати вноската и 
отчета в предварително определения срок до партийния ра-
йон, губи правата си в партийния район.

4. Районен конгрес
Чл.1. Районният конгрес е върховен орган за вземане на 

решение в партийния район.

Чл.2. Редовният конгрес се свиква ежегодно във време и 
място, определено от Районния съвет.

Извънреден конгрес се свиква, когато Районният конгрес 
вземе решение или при искане на поне 1/3 от местните орга-
низации в партийния район. По време на Извънредния кон-
грес могат да бъдат обсъждани единствено въпроси, които 
са включени предварително в съобщението за свикване на 
Конгреса.

Чл.3. Съобщението за свикване на Редовен конгрес тряб-
ва да бъде обявено от района най-късно 6 месеца по-рано.

Извънреден конгрес може да бъде свикан без съблюдава-
нето на  този срок. Районният съвет определя времето за ра-
зискване на въпросите,  отнасящи се до района (гл. 4).

Чл.4. Всяка местна организация, която е изпълнила за-
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дълженията си според Устава на партийния район, има право 
да определи делегати за Конгреса съгласно правилата, опре-
делени от Районния конгрес. В противен случай делегатите 
се определят от Районния съвет.

Чл.5. Избирането на делегатите по време на Извънреден 
конгрес се осъществява по същите правила както при Редо-
вен конгрес.

Чл.6. Член на партийния район има право да предлага 
кандидати за делегати на Конгреса в срока, определен от 
Конгреса. Асоциацията/клубът на Социалдемократическата 
партия трябва да изпрати информация за всички предложени 
кандидати до ръководството на местната организация.  

Събранието на местната организация избира делегати и 
техни заместници. Ако местната организация е включила 
като изборен орган и Общо събрание, изборът ще се състои 
на заседание на последното.

Чл.7. Упълномощаването на делегатите и на техните за-
местници се осъществява от ръководството на местната ор-
ганизация и се изпраща до Районния съвет  в срок, определен 
от него.

Чл.8. Финансовите контрольори получават разрешение за 
осъществяване на финансов контрол в района преди начало-
то на Конгреса.

Чл.9. Единствено делегатите на Конгреса имат право да 
гласуват. Всеки делегат има един глас. Правото на глас не 
може да бъде преотстъпвано.

Чл.10. Членовете на Районния съвет и финансовият кон-
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трольор, който представя доклад, имат право да се обръщат 
към Конгреса и да правят предложения.

Чл.11. По време на Конгреса членовете на Районния съ-
вет от Социалдемократическата партия трябва да представят 
писмен отчет за тяхната работа за изтеклата година. Те оп-
ределят по един делегат от всеки Областен съвет, който има 
право на обръщения и предложения към Конгреса.

Чл.12. Представител на района, определен от Националния 
съвет на партията, и членовете на групата на Социалдемокра-
тическата партия в парламента от района имат право да вземат 
участие в Конгреса, да правят обръщения и предложения.

Чл.13. Всеки член на партията или местната организация 
в партийния район могат да отправят предложения, които 
трябва да бъдат изпратени до ръководството на местната ор-
ганизация в срок, определен от последното. Предложението 
се обсъжда на заседание на местната организация. Местната 
организация може да приеме предложението като нейно соб-
ствено или да го препрати като индивидуално предложение.

Чл.14. След като местната организация вземе решение, 
предложението се изпраща на партийното ръководство най-
късно три месеца преди свикването на Конгреса.

Чл.15. Списъкът с предложенията и отговорите на пар-
тийното ръководство трябва да бъдат изпратени на местните 
организации, на социалдемократическите асоциации, клубо-
ве и на делегатите на Конгреса най-късно един месец преди 
свикването на Конгреса. 

Чл.16. Конгресът избира Комисия по назначенията с ман-
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дат на работа до следващия Конгрес.

Чл.17. Гласуването става с вдигане на ръце. Тайно гласу-
ване за отделни личности се провежда, ако е изискано пред-
варително.

При тайно гласуване кандидатите са подредени по азбу-
чен ред. Валидна е тази бюлетина, в която са посочени толко-
ва кандидати, колкото предварително е определено, че трябва 
да бъдат избрани. Бюлетина с повече или по-малко посочени 
кандидати се обявява за невалидна. Човекът/хората с най-
много гласове бива/биват избран/и, освен ако Конгресът  не 
вземе решение за избор с просто мнозинство.

При равен брой гласове по време на тайното гласуване 
може да бъде проведено второ гласуване. При равен брой 
гласове, когато гласуването е само между двама души, резул-
татът се определя чрез жребий. При равен брой гласове при 
гласуване с вдигане на ръце, резултатът се определя от реше-
нието на председателя.

Чл.18. Районното ръководство представя на Редовния 
конгрес отчет за дейността си през изминалата година, както 
и насоки на дейността си за идващата година.

Чл.19. Правилата за работа и дневният ред на Конгреса се 
определят от районното ръководство. 

5. Консултативен съвет на партийния район
Чл.1. Консултативен съвет се назначава след решение на 

Районния конгрес. Консултативният съвет се събира поне 
веднъж годишно – при решение на Районния конгрес.

 
Чл.2. Съобщението за свикването на съвета се подготвя 

и публикува от Районния съвет не по-късно от две седмици 



356 357356 357

преди свикването.

Чл.3. Преди всяко заседание Районният съвет определя 
дневния ред и правила за работа на съвета.

Чл.4. Консултативният съвет се състои от делегати, пред-
ставители на местните организации, определени от Районния 
конгрес съгласно същия принцип за разпределение както при 
Районния конгрес. Делегатите и техните заместници в Кон-
султативния съвет се избират от местните организации за пе-
риода до свикването на следващия  Районен конгрес.

Чл.5. Членовете на Районния съвет имат право на обръ-
щения и предложения по време на заседанието на Консулта-
тивния  съвет. 

Чл.6. По отношение на правото на глас за Консултатив-
ния съвет важат същите правила както при Районния конг-
рес, гл.4, чл. 9 и чл. 17.

Чл.7. Протоколът от заседанието на Консултативния съ-
вет се изпраща до местните организации и представители не 
по-късно от 6 месеца след заседанието.

6. Районен съвет 
Чл.1. Районният съвет ръководи дейността на партийния 

район в съответствие с Устава и решенията, взети от Конгреса.

Районният съвет е върховен орган за вземане на решения 
в района, когато Конгресът не заседава.

Районният съвет носи отговорност като работодател по 
отношение на наетия в районната централа персонал. Район-
ният съвет може да делегира тази отговорност на Изпълни-



358 359358 359

телния комитет.

Чл.2. Районният съвет се състои от поне 7 членове. Те могат 
да имат и заместници. Председателят се избира отделно.

Чл.3. В рамките на Районния съвет може да бъде назна-
чен Изпълнителен комитет. Ако Районният конгрес вземе та-
кова решение,  Изпълнителният комитет може да бъде избран 
отделно.

 
Чл.4. Ако членовете бъдат възпрепятствани да вземат 

участие, те биват представлявани от техните заместници при 
същия ред, при който те са били избрани. 

Чл.5. Районът трябва да определи организатор за обуче-
ния и синдикален лидер. Те се назначават от Районния съвет.

7. Финансов контрол
Чл.1. За осъществяване на финансов контрол върху дей-

ността на Районния съвет и на Изпълнителния комитет, както 
и върху финансовото състояние на района Конгресът избира 
трима финансови контрольори и трима техни заместници. 
Когато финансовият контрольор е възпрепятстван да вземе 
участие, той бива представляван от неговия заместник, полу-
чил най-много гласове.

Чл.2. Финансовите контрольори представят техен доклад 
за финансовото състояние и дейността на Районния съвет за 
изминалата година и правят предложението за освобождава-
не/неосвобождаване от отговорност на съвета.
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8. Парламентарни избори и решаването на въпроси в 
Областния съвет
Чл.1. По отношение на определянето на кандидати за 

парламентарни избори, сътрудничеството между избраните 
представители и партийните организации и решаването на 
въпроси в Областния съвет важат “Правила за определяне на 
кандидати”, “Правила за сътрудничеството между избраните 
представители и партийните организации” и “Правилник за 
работа в Областния съвет”.

9. Общи разпоредби
Чл.1. В допълнение към тези разпоредби на Устава, пар-

тийният район и неговото ръководство трябва да спазват пра-
вата и задълженията, произтичащи от  Устава на партията и 
решенията на Партийния конгрес.

Чл.2. Допълнителни членове към Устава по отношение на 
партийния район могат да бъдат приемани от Районния съ-
вет. Те не трябва да бъдат в конфликт с Устава или по някакъв 
начин да пречат на прилагането му.

Чл.3. Основните принципи на Устава могат да бъдат из-
меняни или отхвърляни единствено от Редовния конгрес на 
партията.

Чл.4. Уставът на партийните райони на Стокхолм, Гьоте-
борг и Готланд се приемат от Националния съвет на партията.
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ГРУПИРАНЕ НА РАЙОНИТЕ

Партийните райони са: 
Стокхолм
област Стокхолм
област Упсала
Зьодерманленд
Йостергьотленд
област Йонкйопинг
Кроноберг
област Калмар
Готланд
Блекинге
Скене
Халанд
Гьотеборг
Бохуслен
Северен Алсвборг
Южен Алсвборг
Скараборг
Вермленд
област Йоребо
Весманленд
Даларама
Гьолборг
Вестернорленд
област Йемтленд
Вестерботен
Норботен
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УСТАВ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(ТРУДОВИ ОБЩИНИ) НА
СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

1. Цел
Местната организация има за цел:
- да работи за развитието на социалдемократическата идея 
на основата на Програмата на партията;
- да бъде основната местна организация на партията и да 
обединява всички асоциации и клубове в общината, които 
възприемат общите принципи на Програмата и Устава на 
Социалдемократическата партия;
- да ръководи и координира политическата дейност в общи-
ните на основата на програмата за действие на общинската 
партийна организация, позната като Трудова община, и на 
местната партийна организация;
- да ръководи, координира и развива партийната агитация 
и организация, обученията и информационната дейност в 
общината;
- да стимулира  детската и младежката активност;
- да планира и ръководи  партийната дейност по време на 
избори;
- да организира срещи и представяния с цел предоставяне 
възможности на гражданите да изразят своето мнение по 
политически въпроси;
- да ръководи и развива синдикалната политическа дей-
ност;
- да развива значението на членството в партията;
- да работи за увеличаване на членовете на Социлдемокра-
тическата партия.

2.Организация
Чл.1. Местната организация е основна организация на пар-

тията на местно ниво и трябва да включва всички  социалде-
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мократически съюзи и клубове в общината. 

Чл.2. Местната организация или Трудовата община приема 
организационен план за своята дейност. 

Местна организация, чиито членове не желаят да осъщес-
твяват своето партийно членство в някоя от съществуващите 
асоциации/клубове, трябва да бъде включена в т.нар. свободна 
квота на партийното членство.

Свободната квота не е част от основната организация и 
няма представителност в Общото събрание на местната орга-
низация.

Чл.3. Ръководителят на местната организация е отговорен 
за осигуряване съществуването на асоциациите/клубовете, на 
Изборната организация в района, както и за обезпечаването на 
работни места в  местната организация.

Чл.4. По време на Годишното общо събрание на местната 
организация може да се вземе решение за свикване на Общо 
събрание в определен момент през годината. Правилата за раз-
пределение на делегати за Общото събрание се приемат от Го-
дишното общо събрание на местната организация.

Чл.5. Ако местната организация свиква Общо събрание,  
всички асоциации и клубове към организацията трябва да из-
берат директно своите делегати за Общото събрание.

Синдикатите към местната организация имат право на 
представителност във всички  местни организации с общи съб-
рания, които са включени в организацията и където има инди-
видуално присъединили се членове.

Синдикатът може също така да получи право на предста-
вителност съгласно установените правила за членовете, които 
индивидуално са се присъединили към партията.
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3. Членство в местната организация на Социалдемок-
ратическата партия 

Чл.1. Социалдемократическите асоциации и клубове, чле-
новете от свободната квота, клубовете на жените-социалде-
мократки, християнсоциалдемократическите групи, клубовете 
на студентите–социалдемократи, както и клубовете на Шведс-
ката социалдемократическа младеж, които се отъждествяват с 
общите принципи на Програмата и Устава на Шведската соци-
алдемократическа партия, имат право да се присъединят към 
местната организация на Социалдемократическата партия.

За да се присъединят към местната организация, всички 
членове на тези асоциации и клубове трябва да са част от мест-
ната организация. Информация за броя на партийните членове 
в асоциацията/клуба трябва да бъде приложена към молбата за 
включване в местната организация.

Чл.2. Местният синдикат може да се включи като член на 
местната организация.

Членовете на организацията получават своето членство 
след подаването на индивидуална молба.

Чл.3. Местният синдикат се включва в местната организа-
ция в общината по своето местонахождение.

Синдикатът е член на всички местни организации с една-
къв на неговия предмет на дейност и в който има индивиду-
ално присъединили се към партията членове, които са част от 
синдиката.

Чл.4. Членовете на Социалдемократическата партия тряб-
ва да са членове на  местната организация или да са част от 
свободната квота на местната организация в общината по мес-
тоживеене.
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4. Вноски и отчети на асоциациите, клубовете и местни-
те синдикати.

Чл.1. Всяка асоциация/всеки клуб заплаща годишна вноска 
на местната организация. Вноските се определят на заседание 
на местната организация, проведено преди края на месец ок-
томври. Асоциацията/ клубът заплаща вноска за всеки член, 
който пък от своя страна също заплаща членски внос. Вноска-
та заедно с отчета за членовете трябва да бъдат изпратени на 
местната организация най-късно до 1 февруари.

Чл.2. Асоциацията или клубът, които се присъединяват към 
местната организация, заплащат годишна вноска, след което 
присъединяването става факт.

Чл.3. Синдикалната асоциация на някоя от местните орга-
низации заплаща годишна вноска на 1 февруари всяка година. 
Отчетът за членовете се изпраща по същото време.

Вноската на местната организация се определя на заседание 
на местната организация преди края на месец октомври.

Чл.4. Организации, които, въпреки отправено предупреж-
дение, изостават с вноските и отчетите за по-дълъг период от 
12 месеца, губят своите права в местната организация на Со-
циалдемократическата партия.

5. Събрания

Чл.1. Събранието на членовете на местната организация на 
Социалдемократическата партия е основен орган за вземане на 
решения,  когато не заседава Общото събрание.

Чл.2. По време на Годишното общо събрание предмет на 
обсъждане са и:
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1. годишен отчет на ръководството и доклад на финансовите 
контрольори за изминалата година;

2. отчет на групата в Общинския съвет;
3. освобождаване от отговорност на ръководството;
4. избор на ръководство и заместници на членовете на ръ-

ководството:
а) председател,
б) други членове,
в) заместници на членовете;
5. избор на финансови контрольори и техни заместници;
6. избор на Комисия по назначенията; 
7. насоки на работата за идващата година.

Чл.3. Предложение до събранието на членовете на местна-
та организация или до нейното Общо събрание може да бъде 
направено индивидуално или от името на местна организация 
на Социалдемократическата партия. Предложението трябва да 
бъде изпратено до ръководството на местната организация в 
срок, определен от него. Местният синдикат към организация-
та има право да прави предложение във всички клонове, които 
организацията обхваща и където има индивидуално присъеди-
нили се към партията членове.

Чл.4. При вземане на решение за освобождаване на ръко-
водството от отговорност членовете на ръководството нямат 
право да гласуват.

Чл.5. Гласуването става с вдигане на ръка. Индивидуално-
то избиране става чрез таен вот, когато бъде изискан.

При тайното гласуване кандидатите в избирателната лис-
та са подредени по азбучен ред. Валиден е изборът, при който 
са избрани толкова кандидати, колкото предварително е било 
оповестено, че трябва да бъдат избрани. Гласуване, при кое-
то са посочени повече или по-малко имена, е недействително. 
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Този/тези, който/които е/са получил/получили най-много гла-
сове е/са избран/и, освен ако събранието не вземе решение за 
избор на кандидати с просто мнозинство.

Ако при тайния вот е регистриран равен брой гласове, се 
провежда второ гласуване.

Ако има еднакъв брой кандидати  в гласуване, в което учас-
тват само двама кандидати, резултатите се определят чрез жре-
бий. Ако и при вдигането на ръце се отчетат равни резултати и 
за двамата кандидати, решението се взема от председателя.

Чл.6. Предложения за избиране на кандидати по време на 
Годишното общо събрание  се изпращат до Комисията по наз-
наченията в срок, определен на заседание на местната органи-
зация. След изтичане на срока за предлагане на кандидатури, 
единствено Комисията по назначенията има право да предлага 
кандидати.

6. Ръководство на местната организация

Чл.1. Ръководството на местната организация носи отговор-
ност за управлението на дейността на местната организация в 
съответствие с Устава и с решенията на Конгреса и на местната 
организация. Ролята на ръководството се изразява в пропаган-
дирането на партията и на нейната политика, в подготовката 
на общинските политически програми. То носи отговорност за 
икономическото състояние на местната организация и за адми-
нистрирането на членството. То подкрепя дейността на соци-
алдемократическите асоциации и клубове. Когато не се свиква 
събрание на местната организация, ръководството е най-важни-
ят орган за вземане на решения в местната организация.

Ръководството носи отговорност като работодател по отно-
шение на наетия персонал в местната организация, освен ако 
това не е делегирано на ръководството на партийния район. 
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Чл.2. Ръководството на местната организация се състои от 
поне 7 членове. Избират се и техни заместници. Председате-
лят, ковчежникът, организатор-обученията и синдикалният ли-
дер се избират отделно.

Членовете на ръководството трябва да са нечетен брой.

Чл.3. В рамките на ръководството може да бъде назначен 
Изпълнителен комитет. При решение на Годишното общо съб-
рание той се избира отделно.

Чл.4. Ако членовете са възпрепятствани да вземат участие, 
те биват представлявани от техните заместници по реда, при 
който са били избрани.

7. Гласуване

Чл.1. Ръководството на местната организация може да ор-
ганизира гласуване между членовете на местната организация 
по определен въпрос. Този вот е консултативен.

Чл.2. Крайното решение по въпроса, който е бил обект на 
гласуване, се взема от събранието на членовете или от Общото 
събрание.

Чл.3. Правилата за провеждане на избора се определят от 
ръководството на местната организация.

8. Финансов контрол

Чл.1. По време на Годишното общо събрание се избират 
трима финансови контрольори и трима техни заместници. Ко-
гато финансовите контрольори са възпрепятствани да вземат 
участие, те биват представлявани от техните заместници по 
реда, при който са били избрани.
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Чл.2. Финансовите контрольори представят на Годишното 
общо събрание на местната организация доклад за финансовото 
състояние и дейността на ръководството за изминалата година 
и правят предложение за  освобождаване/неосвобождаване на 
ръководството от отговорност за изминалата година.

9. Избори и местни въпроси 

Чл.1. По отношение на определянето на кандидати за общи 
избори, за сътрудничеството между избраните представители 
и партийните организации и за решаването на въпроси в Об-
ластния съвет и общината важат “Правила за определяне на 
кандидати”, “Правила за сътрудничеството между избраните 
представители и партийните организации” и “Правилник за 
работа в  Областния съвет  и общината”.

10. Общи разпоредби

Чл.1. Местната организация не може да прекрати своето 
съществуване без одобрението на районното ръководство. Ако 
местната организация прекрати своето съществуване, тя тряб-
ва да прехвърли цялото си имущество и финансовите си сред-
ства на партийния район.

Чл.2. По време на заседанието на Годишното общо събра-
ние могат да бъдат одобрени допълнителни членове към Уста-
ва на партията по отношение на местната организация. Те не 
трябва да бъдат в конфликт с Устава или по някакъв начин да 
противоречат на неговите основни принципи.

Чл.3. Основните принципи на Устава могат да бъдат изме-
няни или отхвърляни единствено от Редовния конгрес на пар-
тията.
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УСТАВ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ
АСОЦИАЦИИ И КЛУБОВЕ

1. Цел
Асоциацията/клубът има за цел:
- да обединява хората, които споделят ценностите на
  социалдемокрацията;
- да развива значението на членството в партията;
- да формулира политиката на социалдемократическата 
партия в открит и активен диалог с гласоподавателите;
- да работи за развитието на социалдемократическата идея и 
политика на основата на Програмата на партията;
- да разпространява информация за партията и нейната по-
литика и по този начин да способства за формирането на 
общественото мнение;
- да работи за увеличаване на членовете на Социалдемок-
ратическата партия.

2. Организация
Чл.1. Социалдемократическата/ият асоциация/клуб е ос-

новната партийна организация. Обхватът на дейността се оп-
ределя в организационния план на местната организация.

3. Членство и вноски
 Чл.1. Членството в асоциацията/клуба е възможно за 

всеки, който приема общите принципи на Програмата на Со-
циалдемократическата партия и партийната уредба.

Чл.2. След присъединяване към асоциацията/клуба се зап-
лаща членски внос за годината, когато членството е регистри-
рано.

Чл.3. Със заплащане на членския внос членството става 
факт. То се реализира в основната партийна организация, коя-
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то е избрана, или посредством т.нар. свободна квота в местна-
та организация и в партийния район по местоживеене. Всеки 
член на партията заплаща членски внос.

Асоциацията/клубът може да задължи член на партията да 
заплаща административна вноска, ако той има желание да вземе 
участие в дейността на асоциацията/клуба, но не е член.

Чл.4. Членският внос в асоциацията/клуба се определя 
по време на събранието на асоциацията/клуба преди края на 
месец ноември.

Чл.5. Член на партията, който, въпреки писмено напомня-
не, изостава със заплащането на членския си внос в по-дълъг 
период от 12 месеца, може  да бъде изключен от асоциация-
та/клуба. При ново включване неизплатеният членски внос 
се заплаща в пълен размер. 

4. Събрания
Чл.1. Събранието на членовете е върховен орган за взема-

не на решения.
Годишното събрание на асоциацията/клуба се провежда 

преди края на месец февруари.

Чл.2. По време на Годишното събрание на членовете на 
асоциацията/клуба могат да бъдат разгледани и следните 
въпроси:

1. годишен отчет на ръководството и на финансовите кон-
трольори за изминалата година;
2. предложение за освобождаване/неосвобождаване от от-
говорност на ръководството;
3. избор на членове на ръководството и техни заместници;
4. избор на финансови контрольори и техни заместници;
5. избор на отговорник/ци за членовете;
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6. избор на Комисия по назначенията с мандат на работа 
до следващото Годишно общо събрание.

Чл.3. При вземане на решение за освобождаване/неосво-
бождаване от отговорност членовете на ръководството нямат 
право да гласуват.

Чл.4. Гласуването става с вдигане на ръка. Индивидуал-
ното избиране става чрез таен вот, когато бъде изискан.

При тайното гласуване кандидатите в избирателната лис-
та са подредени по азбучен ред. Валиден е изборът, при кой-
то са посочени толкова хора, колкото предварително е било 
оповестено, че трябва да бъдат избрани. Гласуване, при което 
са посочени повече или по-малко имена, е недействително. 
Този/ тези, който/които е/са получил/и най-много гласове е/са 
избран/и, освен ако събранието не вземе решение за избори с 
просто мнозинство.

Ако при тайния вот е регистриран равен брой гласове, се 
провежда второ гласуване. Ако има еднакъв брой кандидати 
в гласуване, в което участват само двама кандидати, резулта-
тите се определят чрез жребий. Ако и при вдигането на ръце 
се отчетат равни резултати и за двамата кандидати, решение-
то се взема от председателя.

5. Ръководство на асоциацията/клуба
Чл.1. Ръководството на асоциацията/клуба носи отговор-

ност за управлението на дейността на асоциацията/клуба в 
съответствие с правилата и решенията, взети от асоциацията/
клуба. Ролята на ръководството е да формира общественото 
мнение в полза на партията и нейната политика, да изтъква 
значимостта от членството, да стимулира активната и проз-
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рачна партийна дейност и да им дава възможност да влияят 
на възгледите на партията по актуални политически въпроси 
и да вземат активно участие във формиране на дейността на 
асоциацията.

Основната роля се състои в осъществяване на пропаганда-
та в полза на партията и нейната политика, в подготовката на 
общинските политически програми. Когато не се провеждат 
събрания на членовете, ръководството е най-важният орган 
за вземане на решения в асоциацията/клуба.

Чл.2. Ръководството на асоциацията/клуба се състои от 
поне 5 членове. Избират се и техни заместници. Отделно се из-
бират и председателят, ковчежникът, организатор-обученията.

Членовете на ръководството са нечетен брой.

Чл.3. Ако членовете са възпрепятствани да вземат учас-
тие, те биват представлявани от техните заместници по реда, 
при който са били избрани

6. Финансов контрол
Чл.1. По време на Годишното общо събрание се избират 

двама финансови контрольори и двама техни заместници.  
Когато финансовият  контрольор е възпрепятстван да вземе 
участие, той бива представляван от неговия заместник, полу-
чил най-много гласове.

Чл.2. Финансовите контрольори представят по време на 
Годишното събрание на асоциацията/клуба доклад за финан-
совото състояние и дейността на ръководството за изминала-
та година и правят предложение за  освобождаване/неосво-
бождаване на ръководството от отговорност.
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7. Общи  избори и местни въпроси 
Чл.1. По отношение на определянето на кандидати за 

общи избори, за сътрудничеството между избраните пред-
ставители и партийните организации и за решаването на 
въпроси в Областния съвет и в общината важат “Правила за 
определяне на кандидати”, “Правила за сътрудничеството 
между избраните представители и партийните организации” 
и “Правилник за работа в Областния съвет и в общината”.

8. Общи разпоредби
Чл.1. По време на Годишното общо събрание на асоциа-

цията/клуба могат да бъдат одобрени допълнителни членове 
към Устава на асоциацията/клуба. Те трябва да бъдат изпра-
тени за одобрение до местната организация. Тези допълне-
ния не трябва да бъдат в конфликт с Устава или по някакъв 
начин да противоречат на основните му принципи.

Чл.2. Асоциацията/клубът не може да прекрати своето съ-
ществуване без одобрението на местната организация. Ако 
асоциацията/клубът прекрати своето съществуване, тя/той 
трябва да прехвърли цялата си собственост и финансови ре-
сурси на местната организация.

Чл.3. Основните принципи на Устава могат да бъдат из-
меняни или отхвърляни единствено от Редовния конгрес на 
партията.
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ПРАВИЛНИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КАНДИДАТИТЕ

Общи разпоредби

1. Партийните членове, които са представители на парти-
ята в Европейския парламент (ЕП) или в Шведския пар-
ламент, както и членовете на Общинския съвет подпома-
гат изпълнението на Социалдемократическата програма, 
разработена от Конгреса, Районния конгрес или Общото 
събрание на местната организация.
2. Всеки член на партията и на организациите на партията 
има право да предлага кандидати за ЕП, за Шведския пар-
ламент и за местната власт.
3. Изборните бюлетини се правят на основата на принци-
па за равно участие на двата пола.
4. Изборните бюлетини на партията се приемат на Общо съб-
рание, на Изборна конференция или чрез общо гласуване.
5. За стимулиране на синхрона в дейността на партията 
организациите и партийните членове биват призовани да 
противодействат на появата на т.нар. отделни листи.
6. Информацията за назначения в Парламента или в мест-
ната власт трябва да бъде разпространявана във възможно 
най-широк кръг от членове на партията.

Комисия по назначенията

1. Редовният Районен конгрес назначава Комисия по наз-
наченията в годината преди провеждането на парламен-
тарни избори, която има за цел да подготви  бюлетините 
за парламентарни избори.
2. Редовният конгрес на партийния район взема решение 
за начина на формиране на Комисия по назначенията в го-
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дината преди провеждането на избори за Областен съвет, 
която има за цел подготовката на бюлетините за избори за 
Областен съвет.
3. Годишното общо събрание на местната организация 
назначава Комисия по назначенията в годината преди 
провеждането на общински избори, която има за цел под-
готовката на бюлетините за общински избори.
4. В рамките на Комисията по назначенията може да бъде 
назначен и работен комитет.
5. Комисията по назначенията в партийния район трябва 
да включва поне един представител на Синдикалния ко-
митет на партийния район.
6. Комисията по назначенията в местната организация 
трябва да включва поне един представител на Синдикал-
ния комитет на местната организация.

Определяне на кандидатите

1. Предложенията за кандидати за избори за Парламент 
или Областен съвет се изпращат до районното ръководст-
во в срок, определен от него. Местните организации и со-
циалдемократически асоциации и клубове трябва да бъ-
дат информирани за тези предложения в писмена форма.
2. Членовете на партията, асоциациите, клубовете, мес-
тните синдикати, както и Синдикалният комитет на мес-
тната организация изпращат предложения за кандидати 
за парламентарни и общински избори или избори за Об-
ластен съвет до ръководството на местната организация 
в срок, определен от него. Това става чрез публично обя-
вяване и писмено съобщение до асоциациите/клубовете, 
местните синдикати и Синдикалния комитет на местната 
организация.
3. Местната организация изпраща информация за всички 
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кандидати за парламентарни избори или избори за Облас-
тен съвет до районното ръководство. В своята информа-
ция местната организация може да подреди кандидатите 
по старшинство.
4. След изтичането на срока за подаване на предложе-
ния единствено Комисията по назначенията има право на 
предложения.

Подготовка на изборни бюлетини от събрание или Из-
борна конференция

1. Комисията по назначенията подготвя бюлетините за 
парламентарни избори. Предложението се предоставя за 
оценка на районното ръководство. След това предложени-
ето на Комисията по назначенията и мнението на район-
ното ръководство трябва да се обсъдят по време на Район-
ната изборна конференция преди 15 април в годината, в 
която се провеждат избори. Това може да стане и по време 
на Редовния районен конгрес, ако в съобщението за свик-
ването му изрично е упоменато, че този Конгрес ще играе 
ролята на Изборна конференция. Ако се сметне за умес-
тно, се свиква специална Изборна конференция - както е 
предписано и в Устава за свикване на Редовен районен 
конгрес.
2. Комисията по назначенията подготвя листата с канди-
дати за избори за Областен съвет. Предложението се пре-
доставя за оценка на районното ръководство. След това 
предложението на Комисията по назначенията и мнени-
ето на районното ръководство се обсъждат по време на 
събрание или на Районната изборна конференция във 
всички избирателни райони за избор на областни съвети. 
Партийното ръководство свиква тези събрания или из-
борни конференции преди 15 април на годината, в която 
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се провеждат избори. Правото на представителност в Из-
борната конференция се определя от Редовния конгрес на 
партийния район.
Ако Редовният конгрес вземе решение  не по-късно от 
една година преди годината на провеждане на избори, Ра-
йонната изборна конференция дискутира визиите на ра-
йонното ръководство и предложенията за изборни бюле-
тини, направени от Комисията по назначенията, във всич-
ки избирателни райони за избор на областни съвети. 
 3. Комисията по назначенията подготвя листата с кан-
дидати за общински избори. Предложенията се предста-
вят за оценка на ръководството на местната организация. 
След това предложението на Комисията по назначенията 
и мнението на ръководството на местната организация се 
обсъждат по време на Общото събрание на местната орга-
низация  преди  края на месец март в годината, в която се 
провеждат избори.  
4. Когато бюлетините се приемат от Общото събрание или 
от Изборната конференция, гласуването се осъществява 
избирателен район по избирателен район.
За да бъде включен в листата за избори, даденият канди-
дат трябва да има поне един глас повече от половината от 
валидните гласове. Ако няма такова мнозинство, се про-
вежда ново гласуване  между двамата кандидати, получи-
ли най-много гласове. При равен брой гласове, резултатът 
се определя чрез жребий.
При изискване за тайно гласуване, то се провежда, освен 
ако партийният район или местните организации не са въ-
вели други правила за тайно гласуване  като допълнител-
на клауза

.
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Предварителни избори

1. В процеса на определяне на кандидатите могат да бъдат 
проведени предварителни избори.
2. Правилата за провеждане на консултативни предвари-
телни избори се определят от районното ръководство при 
парламентарни избори и избори за областни съвети и от 
ръководството на местната организация при общински 
избори.

Общо гласуване

1. Общо гласуване се провежда при изискване на поне 
една трета от присъстващите на Общото  събрание или на 
Изборната конференция, които имат право на глас. Изис-
кването за провеждане на общо гласуване се провежда 
преди изборните бюлетини да бъдат подготвени в съот-
ветствие с точка 4 от “Създаване на изборни бюлетини от 
събрание или от Изборна конференция”. Правилата за ор-
ганизиране на общо гласуване, освен упоменатите  в този 
раздел, се определят на място.
2. По време на общо гласуване биват използвани бюлети-
ните,  подготвени в съответствие с точка 4 от “Създаване 
на изборни бюлетини от събрание или от Изборна конфе-
ренция”. В  бюлетините са включени и правилата за гласу-
ване. В избирателната секция трябва да има листи с всички 
кандидати, одобрени в предварително определения срок.
3. Гласоподаватели, които желаят да променят реда на 
кандидатите в бюлетината, могат да направят това, номе-
рирайки кандидатите. Всички членове, които са били но-
минирани в определения за това срок, са избираеми като 
кандидати.
4. Единствено бюлетина, която включва такъв брой име-
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на, какъвто е бил определен предварително в бюлетината, 
се счита за валидна.
5. Бюлетина, която поражда съмнения относно намерени-
ята на гласоподавателя, бива обявена за невалидна.
6. След провеждането на общото гласуване кандидати-
те биват подредени в партийната бюлетина по следните 
правила. Първото място се заема  от кандидата, получил 
най-много валидни гласове за това място. Второто място 
се заема  от кандидата, получил общо  най-много валидни 
гласове за първо и второ място. Третото  място се заема  
от кандидата с общо най-много валидни гласове за пър-
во, второ и трето място. Следващите места следват същия 
принцип на разпределение на местата. При равен брой 
гласове, резултатът се определя чрез жребий.



380 381380 381

ПРАВИЛНИК ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МEЖДУ
ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И
ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Особено важно е избраните представители на партията и 
останалите й членове да поддържат постоянен и непрекъс-
нат контакт помежду си. Освен това трябва да бъдат създа-
дени контакти между избраните представители и електората, 
който представляват. Избраните представители са длъжни да 
вземат решения по важни за гражданите въпроси и да правят 
това по честен и безусловен начин. Те са представители както 
на гласувалите за тях, така и на партията. По тази причина те 
трябва да вземат участие в събранията и в другите партийни 
мероприятия, за да са постоянно информирани за мненията 
и предложенията на членовете на партията и на гласоподава-
телите и да предоставят информация за политиката на пар-
тията.

Членовете на партията трябва винаги да отчитат, че не 
всички детайли на партийната политика могат да бъдат об-
съдени по време на събранията и на други партийни фору-
ми. Основната линия на партийната политика е определена 
в Програмата на партията, в политическите програми на об-
ластните съвети и в общинските политически програми на 
местните организации.

Тези програми и решенията на партийната организация 
по общи въпроси и по  въпроси от изключителна важност 
служат за насоки на дейността на избраните представители 
на партията. При оценка на начина, по който избраните пред-
ставители изпълняват своите задължения, членовете и орга-
низациите трябва да имат  предвид различните основания за 
взетите от тях решения. 
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