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ВъВЕДЕНиЕ

Млади приятели!

политическото просвещение съпътства 
цялата история на социалистическото 
движение в българия. за да се превър-
нат във воля за политическо действие, 
идеите трябва да стигнат до хората. 
това винаги е било необходимо за една 
масова партия, която се стреми към по-
справедливо, по-свободно и солидарно 
общество. в наши дни бсп има своя разгърната програма за поли-
тическо образование, преди всичко на партийните активи, в по-
ново време на жените и особено на младите социалисти. особено 
място в процеса на политическото образование има изучаването на 
историята на левицата в българия, която за съжаление се поднася 
често пъти едностранчиво и твърде деформирано в учебниците за 
средно образование.

Годините на прехода показаха, че за интересуващите се от историята 
и настоящето на бсп, както и за новоприетите членове на партията, 
съществува огромна нужда от специализирано издание с материа-
ли, което да служи за целите на политическото образование.

след приемането на българия в европейския съюз се очерта 
качествено нов етап в нейното развитие. все по-увеличаващата се 
дистанция във времето, както и отърсването от крайните и яростни 
политически страсти от началото на прехода дават възможност за 
една много по-ясна преценка и обективен анализ на развитието на 
българския социализъм.

все по-актуални стават въпросите как изглежда социализмът на ХХІ 
век, кое е новото и кое е непреходното, могат ли социалистическите 
идеи да бъдат модерни и в съзвучие с тенденциите на съвременния 
глобализиран свят и не на последно място по какъв начин бсп се 
включва в европейските дискусии и в програмните търсения за 
бъдещето на социализма.

след приемането на новите програмни документи на бсп – новата 
програма “за българия – свободни граждани, справедлива държава, 
солидарно общество” и новия устав, се засили потребността, осо-
бено сред младите партийни членове, от популяризация на новите 
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идеи, за да се превърнат те през следващите години в ориентир за 
политическо действие.

всичко това подчертава голямата актуалност на настоящото изда-
ние. то включва основни факти и събития от развитието на бсп и на 
българския социализъм, принципни характеристики за мястото и 
ролята на партията в световното социалистическо семейство, както 
и анализ на основните програмни документи, на които се основава 
дейността й днес.

изданието, което ви предлагаме, сигурно не е увлекателно като “ек-
шън”, още по-малко – изчерпателно за историята, съвременността и 
визията за бъдещето на социалистическата идея. то трябва само да 
ви даде основните ориентири, по възможност – да ви заинтригува 
да започнете да се ровите в книгите, да спорите, да формирате соб-
ствено виждане за нещата. това наше очакване и нашият замисъл 
не са утопия. Достатъчно е да разгледате по-внимателно “дървото 
на социализма в българия”, да стигнете чрез него до събития, лич-
ности, възходи и падения, обединения и разломи, за да намерите 
сами не само интересуващата ви информация, но и да попълните 
празните полета, и да откриете въпросите, които очакват своите 
отговори и изследователи.

идейните и програмните търсения на съвременната социалдемо-
крация изобилстват с разнообразни отговори на въпроси, с които 
се сблъсква и нашата партия, голяма част от които намериха и общи, 
но и специфично наши решения в новата партийна програма. част 
от решенията са и ваше дело. ние ги потърсихме и обобщихме по 
време на предконгресните семинари с млади социалисти в много 
региони на страната.

нашата партия е създадена преди 118 години от образовани млади 
хора с европейски дипломи и с модерни за времето си възгледи 
за обществено устройство върху принципите на справедливостта, 
равенството и солидарността.

време е да продължите делото в новите времена, в условията на 
обединена европа!

Проф. д.ф.н. 
Нора Ананиева



7

НАШАТА ПАРТия ДНЕС – ЕДиНСТВо НА 
СъЩНоСТ, цЕННоСТи, цЕли и ПолиТикА

(Следва текстът на първия раздел в новоприетата от 47-ия 
конгрес на БСП Програма “Нашата партия днес – единство на 
същност, ценности, цели и политика”. За да се утвърди осново-
полагащият принцип за единство между политическа програма и 
организационно изграждане и функциониране на партията този 
раздел присъства идентично и в новоприетия Устав на БСП)

Днес бсп следва отново да се докаже като партия на социалисти-
ческия идеал – като носител на историческия синтез на възникнали 
през вековните борби на народите общочовешки ценности за 
свобода, демокрация, равенство, социална справедливост и со-
лидарност, като социална партия, посветила се на историческото 
преодоляване на капитализма. това означава да се борим за соци-
ална пазарна икономика и против общество, подчинено на пазара: 
“пазарна икономика – да; пазарно общество – не!”

бсп е лява народна партия и като такава носим отговорността за 
надеждата и борбата за справедливост. тази отговорност означава 
да осигуряваме надеждна защита на хората на труда, на бедните и 
изоставените, на работниците и служителите, да работим за фор-
миране на широка средна класа и за напредъка на всички. бсп е 
патриотична партия – наша първостепенна задача е да отстояваме 
суверенитета и териториалната цялост на българската държава; да 
се борим за съхраняването и популяризирането на българското 
културно-историческо наследство и за утвърждаването и разви-
тието на българската идентичност. бсп е чужда на шовинизма и на 
всички форми на национално високомерие и ксенофобия.

бсп е масова партия, която обединява единомишленици - со-
циалисти от всички социални слоеве, независимо от социално, 
образователно и имуществено положение, пол, етнос и вяра. бсп е 
парламентарна партия. ние развиваме нашата дейност въз основа 
на конституцията на република българия и се борим за превръщане 
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на нейните принципи и норми в ежедневие на гражданския, иконо-
мическия и социалния живот. ние реализираме нашата програма 
чрез парламентарни действия, чрез нашето участие във властта на 
всички равнища и чрез активно взаимодействие със структурите на 
гражданското общество.

бсп е част от европейската и световната левица. съвременната гло-
бализация прави невъзможно решаването на ключови проблеми 
на хората и обществата само на национално равнище; глобалните 
предизвикателства изискват глобална солидарност, един нов ин-
тернационализъм. бсп е член на социалистическия интернационал 
и на партията на европейските социалисти като неотменима пред-
поставка за успеха на нашата борба за социална справедливост и 
просперитет.

бсп е партия на демократичния социализъм. Демократичният 
социализъм за нас си остава виждането за едно свободно, спра-
ведливо и солидарно общество, чието осъществяване е наша 
постоянна задача. бсп провежда последователна политика за 
социална демокрация за развитието на активна социална държава 
по европейските модели, съобразно българските условия като път 
към осъществяване на основополагащите ценности на демократич-
ния социализъм.
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иСТоРиЧЕСкияТ ПъТ НА БългАРСкАТА 
СоциАлиСТиЧЕСкА ПАРТия

началото

в своята над 100-годишна история българската социалистическа 
партия (бсп) винаги е съобразявала теоретическата и политиче-
ската си дейност с процесите на модернизация и трансформация, 
които протичат в българия и в европа. създадена през 1891 г. като 
българска социалдемократическа партия (бсДп), тя става част от 
голямата общност на социалдемократическите партии в европа 
и в света, обединени във втория интернационал. бузлуджанската 
програма, написана от Димитър благоев и никола Габровски, съче-
тава по неповторим начин европейските леви принципи, ценности 
и идеи с идеалите на революционно-демократичното движение от 
българското възраждане, като отчита същевременно тогавашното 
ниво на обществено-политическата мисъл. 

Години наред партията се развива като парламентарна политическа 
формация, която търси път към широките народни маси и използва 
всички средства на парламентарната демокрация в тяхна защита. 
най-ценните традиции от социалдемократическото минало на 
бсп не са загубили актуалното си звучене – отстояване правата на 
всички, но най-вече на хората на труда; свобода за всеки член на 
обществото и социална солидарност; стремеж към висока образо-
ваност, съчетана с нравственост, морална и гражданска смелост; 
вярност на социалистическия идеал и борба за обществен прогрес; 
използване опита на по-напредналите държави, но и съобразяване 
с националната специфика; твърдо противопоставяне на всяка дис-
криминация и защита на принципа на равнопоставеност; мирно и 
справедливо уреждане на международните конфликти със зачита-
не достойнството на малки и големи нации; стриктно придържане 
към конституционализма и спазването на демокрацията.

българското социалистическо движение се развива на основата 
на националните традиции и европейския опит, като внася свой 
оригинален принос в лявата политическа теория и практика. висок 
интелектуален потенциал, самобитни идеи и политически стъпки, 
общобалканско ляво сътрудничество (в рамките на балканската 
социалдемократическа – след 1919 г. комунистическа, федерация), 
видими успехи на попрището на синдикалните, младежките и 
женските борби – всичко това заслужава да бъде отбелязано като 
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заслуга на българското социалистическо 
движение. същевременно национал-
ната самобитност оставя и негативни 
отпечатъци в развитието на българската 
социалдемокрация. ако формулирането 
и провъзгласяването на различни разби-
рания е и общоевропейска практика, то 
обособяването и паралелното съществу-
ване за дълъг период от време на отделни 
партии – на “тесните” и “широките” социа-
листи например, и особено противопос-
тавянето между тях, говори по-скоро за 
слабост, отколкото за сила на българския 
социализъм.

обособяването на две течения в бъл-
гарското социалистическо движение се 
извършва още след бузлуджанския кон-
грес (различия има и на самия конгрес). 
и партистите (привържениците на идеята 
за създаване на социалдемократическа 
партия, с лидер Д. благоев), и съюзистите 
(настояващи първо да се създаде синди-

кален съюз, а по-късно – политическа партия, с лидер Я. сакъзов) 
изграждат организациите си върху основата на Марксовата теория, 
но имат различия главно в областта на политическата дейност.

политическата обстановка в страната подтиква двете течения към 
обединение през 1894 г. партийната програма на единната българ-
ска работническа социалдемократическа партия (брсДп) потвърж-
дава привързаността си към бузлуджанската програма, но обявява 
необходимостта както от икономическа, така и от политическа 
борба на пролетариата. за съжаление споровете продължават, а 
противоречията по важни въпроси (като коалиционната политика, 
съюзниците в борбата, извеждането на приоритети в даден момент 
или допускането на компромис и много други) се задълбочават и 
дори прерастват в междуличностни отношения.

през 1903 г. става най-сериозното разделение на тесни и широки 
социалисти, белязало трайно развитието на левицата в българия 
през следващите десетилетия. известна като партията на благоев, 
брсДп (т.с.) твърдо отстоява революционния социализъм и се 
противопоставя на всяка ревизия на марксистката теория, идваща 
от западноевропейските социалдемократи (и възприемана от 

Димитър 
благоев и 
Янко сакъзов
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българските широки социалисти). отхвърлят се категорично и 
всички опити на дейци на втория интернационал за обединение на 
двете социалдемократически партии в българия (с такива мисии в 
страната са изпратени лео троцки и кръстьо раковски, а безспорни 
авторитети като карл кауцки, емил вандервелде и др. използват 
възможностите на епистоларното убеждение и на личните срещи, 
за да спомогнат за обединението в българската левица).

независимо от разделението вляво социалистическите идеи за-
силват влиянието си сред българското население, а левите партии 
изпращат свои представители в парламента и в редица общински 
съвети (някъде се създават и първите т.нар. комуни – с кмет от ле-
вицата). с по-голям обществен престиж се утвърждава брсДп (т.с.), 
която оглавява и много синдикални битки за по-добри условия на 
живот и труд на заетите в материалното производство български 
граждани.

представителите на брсДп (т.с.) в народното събрание са автори на 
редица законопроекти в областта на икономическия, политическия 
и културния живот в българия. те са непримирими към наруше-
нията в конституционното управление на страната и допринасят 
в немалка степен за утвърждаване на демократична атмосфера в 
българския политически живот. активното участие на партията в 
обществените дебати по големите въпроси от модернизацията на 
държавата в края на ХІХ и началото на ХХ век има положително 
въздействие върху управляващите за въвеждане на работническо-
то законодателство, поставянето на женското равноправие като 

програмата на 
бсДп, приета 
на бузлуджан-
ския конгрес, 
1891 г.
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публичен проблем, защитата на 
националното достойнство и 
други. нито една друга полити-
ческа сила у нас не е направила 
толкова много за пропагандата 
на българската национална кауза 
пред европа, както това правят 
двете социалдемократически 
партии (и специално брсДп–т.с.) 
на международните социалисти-
чески форуми през този период.

идейно-програмното обно-
вление на партията в периода 
между двете световни войни е 
силно повлияно от победата на 
социалистическата революция в 
русия и създаването на третия, комунистическия интернационал. 
партийният конгрес през май 1919 г. насочва преименуваната 
българска комунистическа партия – бкп (т.с.), към използването 
на съветския опит в постигане на крайната цел – социалистическо 
преобразуване на обществото, в тясно единение с комунистиче-
ския интернационал. приетите документи с програмен характер 

са отражение на определени тенденции от 
онова време и се основават на лениновата 
теория за световната революция. отстояват се 
принципите на революционния социализъм в 
епохата на империализма и на самостоятелна-
та класова борба на пролетариата. отхвърля 
се категорично буржоазната демокрация 
като изчерпала своето значение и се извежда 
на преден план като непосредствена задача 
установяването на диктатура на пролетариата 
чрез революция. основните ценности се 
пречупват през политическата практика в съ-
ветска русия и се налагат исканията за соци-
алистическа съветска република, всенародна 
милиция и червена армия, експроприация и 
социализация на всички средства за произ-
водство и размяна и т.н.

последвалото развитие на нашата партия е 
сложно и противоречиво – то отразява духа 
на времето, националните традиции, меж-

социалдемо-
кратическата 
парламентар-
на група в ХІІ 
онс, 1902 г.

Д. благоев. “Що 
е социали-
зъм и има ли 
той почва у 
нас?”, 1891 г.
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дународната обвързаност, силните и слабите страни на човешкия 
фактор. след държавния преврат на 9 юни 1923 г. и потушеното с 
кръв септемврийско въстание бкп е забранена и фактически две 
десетилетия е принудена да работи в нелегалност. в условията на 
потъпкване на парламентаризма и демокрацията в българия и в 
европа партийното ръководство не съумява винаги да намери под-
ходящите форми и пътища за изявяване на своите претенции към 
властта. на моменти отделни функционери отговарят на репресиите 
с революционен терор (атентатът в църквата “ св. неделя” в софия 
на 16 април 1925 г.), което още повече изостря обстановката в стра-
ната и влошава положението на партийните организации. Годините 
1923-1925 са едни от най-разделните времена в новата българска 
история, които шокират демократичната общественост в европа 
и принуждават редица европейски правителства и ръководители 
от различни политически сили да окажат натиск върху кабинета в 
софия, който през януари 1926 г. подава оставка.

въпреки трудностите и предизвикателствата, въпреки дадените 
много човешки жертви в политическото противопоставяне в 
страната и ударите върху българската емиграция в годините на 
сталинските репресии, партията запазва своя авторитет сред 
народните маси и се превръща във важен фактор на българската 

Димитър бла-
гоев и Георги 
Димитров сред 
делегатите 
на първата 
балканска 
социалдемо-
кратическа 
конференция, 
белград, 1909 г.
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политическа сцена. Доказа-
телство за това са големите 
успехи в законодателните 
избори през 1919 и 1920 
година (съответно 48 и 
50 депутати), успешното 
формиране на коалиция 
“трудов блок” за парламен-
тарните избори през 1931 
г., множеството спечелени 
места в общинските съвети 
главно през 20-те години 
на миналия век и създава-
нето на комуни, успешните 
стъпки в обединяването на 
разнородни демократични 
сили при изграждането на 
народен фронт през 1936 – 
1939 г. и т.н.

изразител на интересите на трудовите хора и на демократичните 
обществени слоеве, бкп става естествен организатор и ръководител 
на икономическите и политическите борби за свобода и социална 
справедливост, срещу потъпкване на демокрацията и засилване на 
авторитаризма (особено след 19 май 1934 г., когато са разпуснати 
политическите партии, разтурено е народното събрание и монар-
хът определя правителствата на страната), против утвърждаване на 

профашистки тенден-
ции в политическия 
живот на българия.

изтъкнати предста-
вители на българска-
та левица активно 
се включват в анти-
фашистката борба и 
на международната 
арена. Месец след 
като в Германия Хит-
лер идва на власт, на 
27 февруари 1933 г. в 
немския парламент-
райхстага, избухва 
пожар. вината за 

Делегация 
на бкп (т.с.) 
на ІV конгрес 
на коминтер-
на, 1922 г.

програмна 
декларация на 
българската 
комунисти-
ческа партия 
– тесни социа-
листи, 1919 г.
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палежа е хвърлена върху комунистите и се използва като претекст 
за начало на масови репресии срещу комунисти и други леви дей-
ци. набедени като извършители на палежа са трима българи, които 
са задържани: Георги Димитров, благой попов и васил танев. след 
едногодишен престой при строг тъмничен режим, на съдебния 
процес в лайпциг Георги Димитров, поемайки сам своята защита, 
нанася първото морално поражение на 
надигащия се в европа фашизъм. неговото 
име става знаме на мощното движение на 
всички антифашистки сили в европа, север-
на америка и в други точки на света. след 
оправдателната присъда Георги Димитров е 
избран за генерален секретар на коминтер-
на и инициира нов курс за единодействие 
на всички антифашистки сили. 

след присъединяването на българия 
към тристранния пакт (Германия, италия, 
Япония) на 1 март 1941 г. и нападението на 
Германия над съветския съюз през юни с.г. 
бкп организира и застава начело на антифа-
шистката съпротива в страната. през 1942 г. 
партията издига програмата за изграждане 
на отечествен фронт за спасение на бълга-
рия, чиято основна цел е да извади българия 
от гибелния съюз с хитлеристка Германия. 
разгръща се въоръжена съпротива чрез 
партизански отряди, обединени в народо-
освободителна въстаническа армия (нова). 
властта предприема жестоки репресии 
срещу участниците в съпротивата; избити са 
хиляди партизани, ятаци и помагачи.

в периода на войната бкп има съществен принос и за успеха на 
разгърналата се в страната обществена акция за спасяване на 
българските евреи от депортацията им в лагерите на смъртта. 
черно петно за тогавашното българско правителство остава обаче 
депортирането на близо 12 хиляди евреи от новоприсъединените 
територии на Македония и беломорска тракия, които намират 
своята гибел в Холокоста.

с програмата на отечествения фронт нашата партия предлага не 
само общодемократична платформа за общи действия на всички 
опозиционни политически организации, движения и личности, а и 

“Димитров 
срещу 
Гьоринг”. 
Фотомон-
таж от Джон 
Хартфилд
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ориентация за бъдещото развитие на страната съобразно принци-
пите на парламентарната демокрация.

на 9 септември 1944 г. властта в страната се поема от политиче-
ските партии, включени в коалицията отечествен фронт. българия 
се присъединява към антихитлеристката коалиция на съюзените 
народи начело със ссср, саЩ и великобритания. българската ар-
мия участва в заключителния етап от втората световна война, като 
хиляди български войници дават живота си за разгрома на хитлеро-
фашизма.

ДържавниЯт социализъМ

в периода след 9 септември 1944 г. брп (к) става една от управля-
ващите политически сили в коалицията отечествен фронт. Георги 
Димитров предлага реализирането на концепцията за народната 
демокрация. върху основата на общодемократична платформа тя 
обявява стремежа си да постигне своите цели по път, различен от 
съветския – пътя на народната демокрация. този модел включва 
парламентарно управление и многопартийност, смесена пазарна 
икономика и плурализъм на собствеността.

този подход до известна степен е отразен и в първия вариант на но-
вата конституция на българия, приета на 4 декември 1947 г., обявила 
страната за народна република. в нея се избягва откритото прокла-
миране на изграждане на соци-
ализма и същевременно се за-
пазват универсални принципи 
на демократично политическо 
устройство (всеобщо и пряко 
избирателно право, равенство 
пред законите, свобода на 
словото и печата, събранията и 
митингите, неприкосновеност 
на жилището, равноправие 
на двата пола и др.). опитът за 
осъществяване на народно-
демократичния модел на раз-
витие влиза в противоречие с 
разбиранията и позициите на 
съветското ръководство и е 
принудително изоставен под 
натиска на сталин.

програмна 
декларация на 
оФ, предаде-
на на 17 юли 
1942 г. по 
радиостанция 
“Христо ботев”
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основно влияние върху разви-
тието на партията в годините 
след 1947 г. има динамиката на 
студената война, чиято главна 
характеристика е силното 
политическо, икономическо, 
идеологическо и военно проти-
вопоставяне между ссср и саЩ 
и техните съюзници, формиращи 
два противоположни военнопо-
литически блока. историята на 
българия за повече от 40 години 
е белязана от тесните съюзни-
чески отношения със ссср и 
участието на страната в структу-
рите на източния блок – съвета 
за икономическа взаимопомощ 
(сив) и организацията на вар-
шавския договор (овД).

програмната основа на бкп 
след втората световна война е подчинена на марксистката теория 
за формационния модел на обществено развитие, при който край-
ната цел е установяването на комунизма, разглеждан като “висшия 
стадий” на обществото. според теорията достигането на тази цел 
изисква преминаването през етапа на 
“социализма”, който е необходимият пре-
ход от капитализма към комунизма. след 
изоставянето на курса към народна де-
мокрация в основните програмни задачи, 
очертани на петия конгрес на брп (к) през 
1948 г., се възприема съветският модел за 
установяване на социалистическа полити-
ческа и социално-икономическа система в 
страната. най-кратко моделът може да бъде 
определен като път на догонващо развитие, 
чиято цел е изграждане на индустриално 
общество, разглеждано като необходимо 
предварително условие за победата на 
социализма.

в политическо отношение “изграждане 
на социализъм” от съветски тип означава 
налагане на авторитарен модел на раз-

изборна 
бюлетина на 
отечестве-
ния фронт

Г. Димитров из-
нася заключи-
телен доклад 
пред V конгрес 
на брп (к), де-
кември 1948 г.
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витие, премахване на политическия плурализъм, подчиняване на 
обществените организации на политиката на държавата, в която 
ръководна роля има комунистическата партия. въпреки формално-
то присъствие на конституционно-парламентарен живот, се наблю-
дава сливане на партийно-политическите с държавните функции, 
прилагане на командно-административни методи на управление, 
нарушаване на основните политически права и свободи на граж-
даните и налагане на всеобхватен контрол върху всички сфери от 
обществения живот и човешката личност.

овладяването, налагането и запазването на властта от комунистиче-
ската партия в годините след втората световна война е свързано и 
с множество силно репресивни действия спрямо всички политиче-
ски опоненти на партията, вътре и извън нея. извършва се мащабна 
чистка във всички структури на държавата. основните силови 
механизми на режима за справяне с т. нар. политически опасни 
лица са масови въдворявания в трудови лагери (т. нар. трудово-
възпитателни общежития), принудителни изселвания на семейства 
от големите градове на страната, незаконни арести и провеждане 
на предварително режисирани съдебни процеси, често завърш-
ващи със смъртни присъди. висшите органи на законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт в страната са подчинени безпре-
кословно на централните органи на комунистическата партия.

аец “козлодуй”
снимка: http://

www.kznpp.org/



19

и С Т о Р и я

икономическата политика на новата власт се характеризира с на-
ционализация на промишлеността, форсирана индустриализация, 
коопериране на земята, въвеждане на планова, централизирана, 
командно-административна икономическа система. Доминираща 
насока в процеса на индустриализация през 50-те години е раз-
витието на тежката индустрия. целта е изграждане на основните 
фондове на добивната промишленост, енергетиката, металургията 
и машиностроенето. тази икономическа политика дава възможност 
за наваксване на изоставането от индустриално развитите евро-
пейски държави и за цялостна модернизация на икономиката и 
обществото.

поради участието на страната в създадения през 1949 г. съвет за 
икономическа взаимопомощ и главно благодарение на финан-
совата и технологичната помощ от страна на ссср, държавата 
провежда сравнително успешна политика на индустриализация и 
електрификация. страната получава бързо и лесно кредити, суро-
вини, машини, пазари, но същевременно сив откъсва българия от 
европейските постижения на техниката и от пазарите на европа.

негативните страни на индустриа-
лизацията по съветски образец са 
голямото финансово напрежение, 
инвестирането главно в тежка 
промишленост (производството 
на средства за ново производство) 
за сметка на селското стопанство 
и производството на предмети за 
потребление. това от своя страна 
води до хроничен дефицит на еле-
ментарни потребителски стоки за 
населението, което впоследствие 
предизвиква постепенно изостряне 
на социалното напрежение и пълна 
загуба на доверие в идеологиче-
ските постановки на управляващата 
партия за изграждане на един по-
съвършен обществено-политически 
строй – комунизма. 

Друг важен елемент от новата 
икономическа политика е обединя-
ването на земята на селяните в общи 
стопанства, обработвани съвместно 

Манифестация 
в годините на 
държавния 
социализъм
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и наричани трудово-коопера-
тивни земеделски стопанства 
(ткзс). този процес предизвиква 
дълбоки социално-икономиче-
ски и демографски промени в 
българското село. за разлика от 
съветския модел на колективи-
зация и национализация на земе-
делската собственост в българия 
селяните формално запазват 
права върху земята, въз основа 
на които през първите години им 
се изплаща известна натурална и 
парична рента. социално-иконо-
мическата цел на кооперирането 
е рационализация и повишаване 
на производството, осигуряване 
на работна ръка и ресурси за 

индустриализацията, прилагане на агротехника, специализация 
на производството и като цяло постигане на модернизация на сел-
ското стопанство. в по-късните години на държавния социализъм 
започва процес на постепенно одържавяване на земята, уедряване 
на ткзс и превръщането на повечето от тях в държавни земеделски 
стопанства (Дзс), обединени в създадените по-късно аграрно-про-
мишлени комплекси (апк). това води след себе си до постепенно 
отчуждаване на селяните от земята и засилена миграция от селото 
към града.

Успоредно с ускорената индустриализация и колективизация в 
страната протича процес на урбанизация (в края на 60-те години 
населението в селата се изравнява по численост с населението, 
живеещо в градовете) и демографски преход, характеризиращ се 
със снижаване на раждаемостта за сметка на удължаване продъл-
жителността на живота.

въпреки отрицателните последици от партийния контрол, българ-
ското образование и наука бележат редица постижения в следво-
енния период, станали възможни благодарение на увеличените 
финансови субсидии. особено внимание се обръща на подобрява-
не на материалната база на училищата, университетите и научните 
институти. осигуряват се средства за стипендии. образователната 
политика на управляващата система води до бързо ликвидиране на 
сравнително ниския процент на неграмотност в страната.

Mитинг
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през 60-те години настъпва нов етап в икономическото развитие на 
страните от източна европа. изчерпването на възможностите за ек-
стензивно развитие налага интензификацията на икономиката чрез 
нейното модернизиране, повишаване на ефективността, прилагане 
на постиженията на световната наука и техника и стимулиране на 
производителността на труда. българското политическо и стопан-
ско ръководство полага усилия за интензифициране на стопанското 
развитие на страната чрез известно либерализиране на икономи-
ческата система и преструктуриране на българското стопанство, 
давайки приоритет на нови модерни и високотехнологични отрасли 
като ядрена енергетика, металургия, машиностроене, електроника, 
химическа промишленост, биотехнологии и др. особено внимание 
се обръща на машиностроенето и електрониката, които стават 
двата най-важни структуроопределящи отрасъла от българската 
икономика и в които българия получава специализация в рамките 
на сив. 

от края на 50-те и началото на 60-те години започва бавен и продъл-
жителен процес на либерализация на режима в българия. това до 
известна степен е парадоксално, тъй като новоприетата конститу-
ция на страната от 1971 г. регламентира абсолютната централизация 
на политическата власт. за първи път в основния закон е записана 
ръководната роля на бкп в обществото и открито се обявява сли-
ването на функциите на законодателната и изпълнителната власт 
чрез формулировката за “единство на държавната власт”. въпреки 
това, през този период бкп значително смекчава и ограничава реп-
ресивните методи на управление. 
изселническият режим е отменен и 
трудовите лагери са затворени, но 
като цяло политическата система 
запазва своя антидемократичен 
характер. 

същевременно през 60-те и 70-те 
години комунистическата партия 
разгръща широка социална 
политика, която осигурява необхо-
димото обществено спокойствие, 
на което се гради и политическата 
стабилност на управлението. оси-
гурени са безплатно медицинско 
обслужване и всеобщо безплатно 
средно образование. Ускорява се 
жилищното строителство, посте-

програмата на 
бкп, 1971 г.
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пенно се повишават заплатите и пенсиите, установява се ниска 
пенсионна възраст – 60 години за мъжете, 55 – за жените. въвеждат 
се голям за равнището на страната платен годишен отпуск и три-
годишен платен отпуск по майчинство. Гарантира се пълна заетост 
на всички трудоспособни и четиридесетчасова работна седмица. 
Държавата целенасочено и осезаемо дотира цените на основните 
хранителни продукти (хляб, мляко, месо), на потреблението на 
култура (учебници, книги, цените на билетите за представления и 
постоянни експозиции), на пътническия транспорт (вътрешноград-
ски и междуселищен), на детските храни и дрехи и др. като цяло 
през 70-те и 80-те години се наблюдава значително повишаване на 
жизнения стандарт на населението.

въпреки постигнатия стопански и социален напредък, централи-
зираната командно-административна икономическа система дава 
възможност за развитието на редица негативни явления, които в 
крайна сметка довеждат до тежка икономическа, политическа и 
морално-психологическа криза в края на 80-те години.

времето до края на студената война през 1989 г. е белязано от 
все по-ярко открояващите се противоречия в социалистическата 
система между идеи, ценности и политики (последните, разбирани 
като възможности за компенсиране на проявяващите се дефицити 
на системата, както и за съобразяване с обективните световни 
процеси, от които българия и сив не са изолирани). особено силни 
са противоречията в областта на икономическото развитие на дър-
жавата, проявяващите се все по-отчетливо дефицити на системата 
и невъзможността й да отговори на нарастващите нужди на форми-
ращото се в страната урбанизирано консуматорско общество. това 
налага постоянните опити за реформиране на социалистическия 
модел, както и постепенното преосмисляне на много от програм-
ните тези на партията.

някои от основните проявления на кризата на държавния социа-
лизъм в българия и в останалите социалистически държави са: изо-
ставане в структурното и технологичното обновяване на икономи-
ката съобразно новите световни тенденции, грешки в стопанската и 
инвестиционната политика на държавата, нарастване на външния 
дълг, увеличаване на инфлацията, изоставане на количеството и ка-
чеството на произведените стоки от изискванията на потребителите 
и др. най-неблагоприятна за страната се оказва силната зависимост 
на българската икономика от гарантираните пазари на ссср и сив. 
след тяхното разпадане в началото на 90-те години невъзможност-
та на редица български промишлени производства бързо да се 
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приспособят към високите изисквания на международния пазар 
предизвиква продължителен и изключително неблагоприятен 
процес на деиндустриализация и тежка икономическа и финансова 
криза.

във вътрешнополитически план датата, станала емблематична за 
началото на новата историческа епоха и на прехода към политиче-
ска демокрация и пазарна икономика, е 10 ноември 1989 г. тогава 
на пленум на цк на бкп от поста първи секретар е освободен дъл-
гогодишният партиен и държавен ръководител на страната тодор 
живков. на тази длъжност е издигнат петър Младенов. Даден е 
старт на поредица от реформи, довели до цялостната трансформа-
ция на обществото и държавата.

краят на студената война поставя българия и бкп в съвършено раз-
лична както международна, така и вътрешнополитическа ситуация, 
която налага коренна промяна в идеологическата парадигма за 
развитието на обществото.

реформирането на бкп съобразно новите политически условия в 
международен и вътрешен план след 10 ноември 1989 г. започва на 
проведения извънреден ХІV конгрес (30 януари – 2 февруари 1990 
г.). в приетия от конгреса Манифест бкп официално се отказва от 
съветския модел и възприема принципите на демократичния соци-
ализъм. по същество това означава въвеждане на политически плу-
рализъм и многопартийна система, изграждане на смесена, пазарно 
функционираща и социално ориентирана икономика с многообра-

пленумът на 
цк на бкп, 
10 ноември 
1989 г.
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зие на форми на собственост, както и 
гарантиране на свободата на словото 
и печата, на съвестта, на културния и 
религиозния живот, на сдружаването 
и пътуванията, правната защита на 
личността и тайната на личния живот 
като основни ценности на човешката 
личност.

тези принципи залягат и в приетата 
през 1994 г. чрез референдум нова 
програма на бсп “нови времена, 
нова българия, нова бсп”. основната 
програмна задача, формулирана 
в нея, има две страни. едната е 
преодоляването на дълбоката соци-
ално-икономическа криза, в която се 
намира българия, и формирането на 
социално справедливо и икономиче-
ски конкурентно общество. Другата 
задача е цялостната модернизация 
на икономиката и на обществото в 
по-стратегически план чрез реализа-
ция на най-перспективните тенден-
ции в информационните технологии 
и в обществените и икономическите 
структури.

след провеждане на партиен референдум на 3 април 1990 г. ръ-
ководството на бкп обявява, че мнозинството от членовете й са 
съгласни със смяната на традиционното име с ново, отговарящо на 
посоката на промените – българска социалистическа партия. така 
бсп поема нов път, търсейки своето място и облик в новия поли-
тически живот на българия през периода на преход от държавен 
социализъм към парламентарна демокрация и пазарна икономика.

в края на септември 1990 г. бсп провежда първия си конгрес като 
социалистическа партия. с него тя се опитва да свърже нишката на 
развитието си с българската социалдемокрация и прибавя в номе-
рацията на конгресите си и предкомунистическите. затова след ХІV 
конгрес на бкп следва ХХХІХ на бсп.
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преХоДът

Двадесет години след 10 ноември 1989 г. продължават споровете 
по въпроса за равносметката от радикалната промяна на полити-
ческата и икономическата система в република българия. спори се 
дори и по въпроса как е започнал и дали е приключил преходът. 
оценката, която тук предлагаме, е изведена от партийни документи 
от целия период и неизбежно има фрагментарен характер. на из-
следователско и политическо равнище тепърва предстои цялостно 
осмисляне на случилото се през тези двадесет години.

независимо от това обаче трябва да се има предвид, че за този пе-
риод в българия израства цяло едно поколение млади хора, което 
навлиза и в политиката, по-конкретно в бсп, и което има нужда от 
отговори на важни принципни въпроси, свързани с прехода.

представи-
тели на бсп 
на кръглата 
маса, 1990 г.
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промяната и нейните резултати

началото на промяната се свързва с 10 ноември 1989 г., въпреки че 
предпоставките за нея могат да се търсят по-назад във времето и в 
цялостната криза на държавния социализъм. Ясно е, че радикална 
промяна с такива големи измерения не може да стане за един ден. 
в този смисъл 10 ноември не е външен заговор, не е преврат, не е 
тактически ход, не е предателство, не е мимикрия. той е резултат от 
обективно развитие, плод на вътрешни обстоятелства, но несъмне-
но той трябва да се разглежда и в контекста на края на студената 
война. бкп успя да свали режима на тодор живков, но инициативата 
на реформаторските сили в партията се сля с взаимодействието с 
интелектуални среди и дисидентски групи, които дадоха тласък на 
демократичния процес в българия. в хода на този процес се форми-
ра и българската опозиция. от клуба за гласност и преустройство 
постепенно се родиха редица граждански и политически формации, 
които през декември 1989 г. се обединиха в съюз на демократич-
ните сили. тази организация стана основната опозиционна сила в 
страната и започна борба за смяна на системата.

Мирният характер на прехода в българия не беше предрешен. До-
казателство за това е фактът, че няколко пъти страната се изправя на 
ръба на гражданския сблъсък. но независимо от изострените про-
тиворечия, основните политически сили – реформиращата се бсп и 
сДс, имаха куража и разума да седнат около масата за преговори.

затова първото важно 
постижение на прехода е 
кръглата маса. на нея бе 
постигнато трудно разби-
рателство по основните 
въпроси на промяната 
в икономически и поли-
тически план. чрез кон-
сенсус беше договорено 
да бъде отменен чл. 1 от 
действащата конституция, 
определящ ръководната 
роля на бкп, което леги-
тимира многопартийната 
система. стартира и под-
готовката за избор на ве-
лико народно събрание.

бсп в прегово-
ри с лидерите 
на опозицията 
в VІІ велико 
народно 
събрание, 
10 юли 1990 – 
12 юли 1991 г.
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на първите свободни и демократични избори за велико народно 
събрание през юни 1990 г. бсп получи абсолютно мнозинство. това 
мнозинство не беше достатъчно, за да утвърди дълбоките промени, 
които предстояха, и да приеме новата конституция. но то беше 
широко представително. във всички парламентарни групи влязоха 
авторитетни личности, много ерудирани и уважавани хора.

Голямото завоевание за българия в началото на прехода бе прие-
мането на 12 юли 1991 г. на новата конституция на република бъл-
гария. това стана възможно с гласовете както на депутатите от бсп, 
така и на стотина депутати от опозицията, които имаха куража да се 
изправят срещу новите предизвикателства и да легитимират новата 
конституционна рамка. Може да се каже, че висококвалифицира-
ното мнозинство от 313 депутати, които подписаха конституцията, 

александър 
лилов и желю 
желев по 
време на засе-
дание на VІІ ве-
лико народно 
събрание
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е резултат от голямата отговорност пред нацията, независимо от 
опитите на група депутати да я бойкотират (гладната стачка на 39 
депутати от десницата). изключителна роля при приемането на 
конституцията изигра традиционната социалдемократическа пар-
тия, водена от д-р петър Дертлиев, която тогава беше член на сДс.

конституцията стана основа за по-нататъшното развитие на стра-
ната като демократична, правова и социална държава. основният 
закон на страната трайно определи републиката с парламентарно 
управление, разшири изборността, влючително до пряк избор на 
държавния глава, възприе провъзгласяването и защитата на широк 
кръг лични социални и политически права, въведе нови за дър-
жавата ни институции като конституционния съд. конституцията 
очерта и основните принципи на икономическата система, които 
гарантираха развитието на пазарна икономика. по дух, принципи, 
институционален механизъм и система на права и свободи новата 
конституция несъмнено има европейски облик. нещо повече. някои 
конкретни нейни решения – като чл. 5, създадоха конституционната 
основа за присъединяването на българия към европейския съюз.

Депутатите от 
VІІ внс след 
подписване на 
конституцията 
12.07.1991 г.
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в годините на прехода бсп последователно продължи да отстоява 
конституционализма и парламентаризма, като в 36-ото онс изгра-
ди парламентарен съюз за социална демокрация (пссД), а в 37-ото 
онс създаде парламентарна група на демократичната левица.

Друго голямо завоевание на българския преход е възстановяването 
на етническата справедливост. още през декември 1989 г. бсп пое 
инициативата и обяви своето решение за осъждане на възродител-
ния процес и връщане на имената. тя се изправи срещу мощната 
съпротива на националистически организации и настроения, които 
тласкаха към граждански сблъсък. тази опасност беше преодоляна 
благодарение на диалога между основните политически сили и 
приетата с общо съгласие Декларация за етническия мир. в този 
процес се утвърди и ролята на Движението за права и свободи като 
един от гарантите за недопускане на изострянето на конфронтаци-
ята на етническа основа.

обобщено може да се каже, че най-големите завоевания на прехода 
са в политическата сфера: 

свободни и демократични избори на всички нива, а от 2007 г. и 
за европейски парламент;

многопартийна политическа система и разгърната структура 
на гражданското общество, която разширява възможностите за 
участие на гражданите в политическия процес;

демократични институции, основани на принципа на разделе-
ние на властите, законността и спазването на конституцията;

приемане на законодателство, което конкретизира конституци-
онните принципи на политическата демокрация, даде старт на 
радикалните промени в икономическата и социалната сфера и 
гарантира правата на гражданите;

в процеса на присъединяване на страната към ес протече и все-
странен процес на хармонизиране на законодателството с евро-
пейското.

чрез всичко това българия потвърди европейския си път, отговори 
на изискванията и стандартите за присъединяване към ес и нато 
и стана техен пълноправен член. в този смисъл може да се каже, че 
преходът е успешен, защото създаде предпоставките за развитие 
на политическата демокрация и за нейната консолидация.

за съжаление развитието на политическата система изпревари 
развитието на икономическата и социалната система, което оч-
ерта големите дефицити на справедливост и доведе до дълбоки 
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стратификационни различия в 
обществото. това от своя страна 
породи масово разочарование, 
криза на политическото пред-
ставителство и създаде благо-
приятна почва за популистки 
настроения.

равносметката, която партията 
направи още в началото на 
това десетилетие, се изразява 
в констатацията, че резултатът 
е капитализъм в неговите 
най-уродливи форми. Главната 
причина за това развитие е 
натрапеният от сДс от самото 
начало на промените шоково-
монетарен модел вместо соци-
ално-пазарния модел, който отстояваше бсп. този шоков вариант 
позволи в икономическата реформа, противно на опита в други 
страни от източна европа, да се даде приоритет на реституцията 
пред приватизацията, да се проведе тотално разпродаване на без-
ценица на материални активи, създавани от поколения, да се лик-
видира селското стопанство и да се открие път за най-уродливите 
форми на първоначалното натрупване на капитала.

необходимите реформи в социалната сфера бяха осъществени 
на базата на механично и понякога безотговорно и комерсиално 
използване на чужди модели. в резултат на това и днес все още не 
са напълно защитени провъзгласените от конституцията социални 
права на гражданите – като достъпно здравеопазване и задължи-
телно всеобщо образование. 

още тогава, в началото на десетилетието, бсп ясно очерта и отго-
ворността на партията. подчертано бе, че тя носи огромна отговор-
ност за това, че не успя да отстои и да реализира социалния модел 
на прехода, независимо че два пъти спечели абсолютно парламен-
тарно мнозинство. на партията не достигнаха политическа воля и 
последователност да реализира социалната алтернатива за нала-
гащите се икономически реформи, независимо от политическата 
цена. липсваха й и необходимата коалиционна култура, и готовност 
за сериозен диалог със синдикатите и структурите на гражданското 
общество. на два пъти тя не успя да завърши успешно управленския 
си мандат. правителството на андрей луканов подаде оставка през 

програмата на 
бсп, приета 
чрез национа-
лен референ-
дум в партията 
през 1994 г.
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ноември 1990 г. в името на намиране на национално съгласие за 
необходимите радикални реформи. а правителството на жан виде-
нов бе свалено през януари 1997 г. поради засилващия се натиск и 
социално недоволство както в обществото, така и вътре в партията. 
в очерталата се дълбока политическа, икономическа, финансова и 
социална криза за пореден път бе намерен изход чрез постигане 
на съгласие между основните политически сили, израз на което бе 
Декларацията от 4 февруари 1997 г.

през 2005 г. бсп за трети път пое правителствената отговорност, но 
без абсолютно мнозинство и в широк коалиционен формат (съв-
местно с нДсв и Дпс). тази коалиция беше формирана в сложен 
исторически момент, на крачка от присъединяването на българия 
към ес. нейни приоритети станаха европейската интеграция, фи-
нансовата стабилност, икономическият растеж и социалната отго-
ворност. през този период страната отбеляза най-високи темпове 
на икономически растеж, чувствително спадане на безработицата 
и повишаване на реалните заплати и пенсии. същевременно на-
растващо недоволство предизвикваха корупцията, ненаказаната 
престъпност, както и проблемите в редица публични сфери – здра-
веопазването, образованието, инфраструктурата.

разностранния опит, натрупан в годините след 10 ноември 1989 г., 
както позитивен, така и негативен, показва, че в условия, когато 
трябва да се преодолява силно изоставане и да се води политика 
на догонване и модернизация, е необходим широк национален 
консенсус. за постигането на трайно 
национално съгласие са необходими 
непрестанни усилия за утвърждаване 
на принципите на конституционализма 
и правовата държава и за осигуряване 
на градивен баланс между различните 
интереси на обществото.

трансформацията на Бсп

в условията на прехода бсп измина 
сложен път на трансформация. това бе 
двойна модернизация. от една страна, 
това бе промяна от комунистически тип 
партия към социалистически тип, про-
мяна, каквато историята не познава. от 
друга страна, това бе промяна, свързана 
с догонващото развитие на партиите – 

александър 
лилов и 
андрей 
луканов
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членове на социалистическия интернационал и пес. още когато 
прие ценностния подход при оценката на социализма в Манифеста 
за демократичен социализъм през януари 1990 г. партията се 
ориентира към включването си в голямото западноевропейско 
социалистическо семейство. през декември 2003 г. бсп стана член 
на си, а от 2005 г. е член и на пес.

в хода на това развитие стана сближаване на различните течения 
на социализма в българия. започналото по време на изработването 
на конституцията взаимодействие между бсп и бсДп бе доразвито 
в т. нар. лесидренски процес, при който се положиха основите на 
сближаване и на политическо единодействие между бсп, бсДп, обт, 
Гор (тогавашните представители на социалдемокрацията). по този 
начин бе преодоляна стогодишната война между двете течения на 
българския социализъм и бе открит пътят за развитие на бсп като 
съвременна социалистическа партия.

Георги  
първанов и 
жан виденов
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този процес бе съпроводен от идейна и програмна модернизация. 
в партията се разгърна активна идейна дискусия, в която участваха 
със свои програмни проекти различните идейни течения като: обе-
динението за социална демокрация (осД), Марксистка алтернатива 
и алтернативно социалистическо обединение (асо). през 1994 г. 
партията прие с вътрешнопартиен референдум програмата “нови 
времена, нова българия, нова бсп”. тя бе синтез на вижданията на 
онзи етап за извеждане на страната от кризата и модернизация 
на икономиката пред прага на ХХІ век, за демократизация на съ-
временната българска държава и обществена уредба. тя е израз 
на волята на бсп да работи за обновлението и реализирането на 
социалистическите идеи на българска земя, като се преобразува в 
съвременна партия на демократичния социализъм.

програмата от 1994 г. е продукт на мъчителните уроци от провала на 
обществата на авторитарния социализъм в бившия съветски съюз и 
в източна европа и същевременно на убедеността в прогресивния 
социален и хуманистичен потенциал на социалистическите идеи и 
ценности. с нея бсп се определи като модерна социалистическа 
партия, като партия на българската, европейската и световната 
левица, на обновяващия се демократичен социализъм.

среща на воде-
щи представи-
тели на бсп, 
бсДп и други 
социалдемо-
кратически 
ориентирани 
партии, както и 
синдикалните 
съюзи кнсб и 
“подкрепа”, ле-
сидрен, 1997 г.
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с тази програма партията възприе 
класическата ценностна триада на 
демократичния социализъм – сво-
бода, справедливост, солидарност, 
отразена в програмите и практи-
ката на социалдемократическите 
партии и на си. така програмата 
осигури необходимата основа за 
развитие на бсп като съвременна 
социалистическа партия, способ-
на да разработва и осъществява 
политика за демократизиране на 
обществото и държавата, за ико-
номически и социални реформи, 
отговарящи на европейските мо-
дели, за създаване на демократич-
на, социална и правова държава.

с приемането на бсп в си (2003 г.) и пес (2005 г.) на практика завър-
ши и първият етап на нейната идейна и програмна трансформация.

към средата на новото десетилетие след 2000 година, с навлизането 
на българия в качествено нов етап след двадесет години на преход, 
възникна необходимостта от по-нататъшно програмно осмисляне 
на новата глобална ера и промените в българското общество. съ-
щевременно се открои необходимостта от очертаване на нейната 
нова идентичност в условията на пълноправно членство на бълга-
рия в ес. 

за тази цел 46-ият конгрес на партията през декември 2005 г. 
постави задачата за разработване на нова партийна програма. в 
последвалия тригодишен период бе изготвен проект и проведена 
вътрешнопартийна дискусия, в резултат на които на 47-ия конгрес 
през ноември 2008 г. бе приета новата програма “за българия – сво-
бодни граждани; справедлива държава; солидарно общество”.

в новата програма бсп заявява позицията си за смяна на неолибе-
ралния модел на досегашно развитие на страната със социалната 
алтернатива на човешко развитие за достоен живот, което означава 
всеобщо и качествено образование, достъпно за всеки здравео-
пазване и доходи за достоен живот. в програмния документ се по-
твърждава същността на бсп като социална партия, посветила се на 
историческото преодоляване на капитализма, неотменната и� цел – 
стремежът към демократичен социализъм. програмата определя и 
непосредствената цел на партията на сегашния етап – формирането 

сергей стани-
шев е избран 
за министър-
председател 
на република 
българия в 
правителство-
то на кб, нДсв 
и Дпс на 16 
август 2005 г.
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на социална държава по европейски 
модели съобразно новите значими 
трансформации в тях, като се отчита 
българската специфика.

47-ият конгрес на партията прие и 
нов Устав на бсп. в него се утвърж-
дава основополагащият принцип 
за единство между политическа 
програма и организационно изграж-
дане и функциониране на партията. 
за целта първият раздел на устава 
възпроизвежда началния текст на 
програмата “нашата партия днес 
– единство на същност, ценности, 
цели и политика”.

превръщането на тези два докумен-
та в основа за правенето на полити-
ка на всички равнища и в мотивация 
за действие на всеки партиен член 
сега съставлява главната задача на 
партията.

президентът 
Георги първа-
нов и вицепре-
зидентът ангел 
Марин полагат 
клетва за вто-
рия си мандат, 
19 януари 
2006 г.
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на 47-ия си конгрес от 22 и 23 ноември 2008 г. българската социа-
листическа партия прие своя нова програма „за българия – свобод-
ни граждани; справедлива държава; солидарно общество”. новата 
програма на бсп отразява историческото и програмното развитие 
на партията за целия период от създаването й преди 117 години. 
едновременно с това новата програма отразява и актуализира 
програмните постановки и насоки, съдържащи се в предходната 
програма на партията „нови времена, нова българия, нова бсп”, 
приета в първите години на прехода.

задачата за изработване на нова програма бе поставена с реше-
нията на 46-ия конгрес на партията от декември 2005 г. в полити-
ческата резолюция, приета от конгреса, тогава се постановява: „да 
се даде реален тласък на работата по нова програма на партията, 
която да бъде обсъдена широко с нейния актив и след допитване 
до всички членове, тя да бъде утвърдена”. конгресът определи 
необходимостта от нов програмен документ като произтичаща от 
новите глобални реалности, от новия статут на партията като член 
на социалистическия интернационал и на партията на европейски-
те социалисти, както и от новото място на българия като член на 
европейския съюз.

в периода между двата конгреса, утвърдената от висшия съвет на 
бсп комисия за разработване на нова програма на партията орга-
низира изготвянето на първоначални подготвителни материали и 
концепции по основни групи въпроси – главните направления на 
обсъжданията и разработките за нова програма; предложение за 
разделите на проекто-програмата, както и позиция за единството 
на същност, ценности, цели и политика като основно изискване към 
новата програма.

в посочения период комисията организира поредица от програмни 
дискусии, семинари и кръгли маси. с най-представителен характер 
бяха обсъжданията по линия на централния дискусионен клуб „Ди-
митър благоев” от юли 2006 г., ноември 2007 г., февруари, март и юли 
2008 г. бяха организирани и авторитетни дискусии с международно 
участие със съдействието на фондация „Фридрих еберт”. основна 
роля в подготовката на материалите и организиране на дискусиите 
имаше ципи към вс на бсп.
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на свои заседания висшият съвет 
и изпълнителното бюро последо-
вателно разгледаха и утвърдиха 
програмните разработки на от-
делните етапи от работата. бяха 
обсъдени и утвърдени тезиси за 
нова програма на бсп (първи 
проект – март 2007 г.; втори про-
ект – юни-юли 2008 г.); и първона-
чален проект за програма на бсп 
(юли 2008 г).

първоначалният проект за нова 
програма по решение на висшия 
съвет на партията бе включен 
за обсъждане и предложения в 
утвърдения примерен дневен 
ред за събранията на основните 
партийни организации в хода на 
отчетната кампания в партията 
през периода август-октомври 
2008 г. в резултат във висшия 
съвет постъпиха редица предло-
жения и мнения по проектопрограмата от основни партийни орга-
низации, дискусионни клубове и отделни членове и симпатизанти 
на партията.

като обобщаващ резултат от извършената работа между двата 
конгреса и на широкото обсъждане в партията в предконгресния 
период висшият съвет на бсп и изпълнителното бюро в началото 
на ноември 2008 г. обсъдиха и утвърдиха за внасяне проекта за 
нова програма на бсп на 47-ия конгрес.

в хода на 47-ия конгрес работата по проектопрограмата продължи 
в рамките на избраната от конгреса комисия по новата програма 
и в посветеното на проекта пленарно заседание на конгреса. в 
резултат на извършената работа 47-ият конгрес гласува решение, 
с което:

отчете извършената работа през тригодишния период на подго-
товка на нова проектопрограма в изпълнение на решенията на 
46-ия конгрес за развитие и задълбочаване на процеса на идей-
но реформиране и модернизация на партията;

оцени резултатите от широкото обсъждане на проекта в хода на 
отчетно-изборната кампания, с което на практика се изпълнява 

председателят 
на програм-
ната комисия 
на бсп Георги 
пирински 
изнася доклад 
относно проек-
та за нова про-
грама на бсп, 
47-ми конгрес 
на бсп, софия, 
22-23 ноември 
2008 г.
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изискването за допитване до членовете на партията;

отчете необходимостта от последователно развитие и задълбо-
чаване на теоретичните изследвания и обсъждания на идейните 
основи и практическата политика на демократическия социали-
зъм и в световен мащаб, и у нас.

въз основа на тези констатации 47-ият конгрес прие проекта “за 
българия – свободни граждани; справедлива държава; солидар-
но общество” за програма на българската социалистическа пар-
тия. 

новата програма на партията обхваща шест основни групи 
въпроси:

нашата партия днес;

нашата равносметка на прехода;

новата глобална ера;

необходимата промяна – човешко развитие;

Бсп – носител на левия проект за България;

необходимата основа – национално съгласие.

на тези проблемни области са подчинени съответните раздели на 
програмата.

основните раздели са предшествани от въведение, в което се 
заявява стремежът на партията да даде своите отговори на множе-
ството въпроси на днешния и утрешния ден на българия; отбелязва 
се историческата приемственост на новия програмен документ в 
над 100-годишната история на партията и се заявява, че качествено 
новият етап, в който страната навлиза след две десетилетия преход, 
изисква комплексен програмен проект, който да обедини стратегия, 
приоритети и политика в общо виждане за бъдещето на българия 
като модерна европейска държава на ХХІ век.

първият раздел – „нашата партия днес – единство на същност, 
ценности, цели и политика” е общ и за новия Устав на бсп, приет на 
47-ия конгрес на партията. по такъв начин се утвърждава осново-
полагащото за дейността на партията начало – единството между 
програма и организация и функциониране на партията.

в първия раздел се подчертава, че „днес бсп следва отново да се 
докаже като партия на социалистическия идеал, като социална пар-
тия, посветила се на историческото преодоляване на капитализма: 
„пазарна икономика – да, пазарно общество – не!”. определят се ос-
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новните характеристики на бсп като лява народна и патриотична, 
масова и парламентарна партия, част от европейската и световната 
левица. изтъква се, че бсп е партия на демократичния социализъм, 
която на сегашния етап провежда последователна политика за 
социална демокрация.

вторият раздел – „нашата равносметка на прехода”, отбелязва, че в 
периода до 1989 г. в страната беше постигната значителна степен на 
социална сигурност и изравняване на жизнените шансове на хора-
та, че българия бе изведена от вековна изостаналост. същевремен-
но се сочи, че обществата на авторитарния социализъм, като това 
в българия, не успяха да осъществят по-висша степен на свобода 
и демокрация поради принципни слабости на системата, както и в 
резултат на тяхното вкостеняване и липса на развитие съобразно 
новите условия.

в раздела се напомня за равносметката на прехода, направена в 
политическите документи на партията още в началото на новото 
десетилетие, че резултатът на прехода у нас е капитализъм в не-

заседание на 
47-ия конгрес 
на бсп
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говите най-уродливи форми, 
довел до упадък – социален, 
икономически и духовен. 
посочено е също, че главната 
причина за такова развитие 
стана натрапения от сДс от 
самото начало на промените 
шоково-монетарен модел. 
същевременно се припомня 
и оценката, която партията 
направи в началото на десети-
летието за своята отговорност 
за това, че не успя да отстои и 
реализира социалния модел 
на прехода. като причина се 
отбелязва недостигът на поли-
тическа воля поради липсата 
на вътрешно единство в пар-
тията по възловите въпроси на 
налагащите се промени.

в края на раздела се подчертава, че голямото завоевание от начало-
то на прехода бе приемането на новата конституция на република 
българия като основа за развитието на страната като демократична, 
правова и социална държава.

в третия раздел – „новата глобална ера”, се изтъква, че глоба-
лизацията днес предлага безпрецедентен исторически шанс за 
преодоляване на глада, бедността и епидемиите благодарение на 
новата информационна епоха и съвременния технически прогрес. 
отбелязва се, че светът ще се развива или като хармонизира и 
балансира интересите на държавите и обществата въз основа на 
принципа на силата на правото, или ще се усилят диференциациите 
въз основа на принципа на „правото на силните”.

изтъква се, че съвременният глобален капитализъм се отличава с 
дефицит на демокрация и справедливост, че води до рязко нара-
стване на поляризацията в света и в отделните страни. поради това 
той спъва постигането на свободен и солидарен свят, изостря стари 
несправедливости и създава нови.

откроява се концептуалната същност на този тип глобализация – 
т.нар. вашингтонски консенсус за шоковия тип реформи, основан 
на неолибералния тип икономическа и социална алтернатива. сочи 
се, че този модел, наложен от международните финансови институ-
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ции върху реформите в бившите социалистически страни, доведе 
до рязко изостряне на социалните неравенства, разрастване на 
сивата икономика и опасно развитие на паралелна власт, опираща 
се на организираната престъпност и корупцията.

в раздела се очертава социалната алтернатива, осигуряваща 
преориентиране на икономиката към приоритетите на човешкото 
развитие и на демократичното общество. изтъква се, че за подобна 
алтернатива в съвременния свят е нужна глобална и регионална со-
лидарност, чрез която неотклонно да се води борба срещу превръ-
щането в стока на всичко онова, което не бива да е стока – права, 
сигурност, образование, здраве, култура, природна среда.

относно европейския съюз се подчертава, че следва да се борим 
за утвърждаване на достойния труд като глобална цел на ес, за 
система от гаранции за високо качество на заетостта, за защитени 
публични услуги и за публични инвестиции в приоритетни сфери 
като закрилата на детето и научно-развойната дейност. социалната 
ориентация на политиките на ес трябва да отчита в много по-голяма 
степен особената острота на социалния проблем в новоприетите 
страни.

в четвъртия раздел – „необходимата промяна – човешко развитие”, 
се отбелязва, че сегашната тенденция на развитие на страната се 
определя от досегашния модел на шоковата промяна, чиито осно-
вополагащи начала са парите, пазарът и приватизацията въз основа 
на наложената догма „държавата е лош стопанин”.

 отбелязва се, че през първата половина на текущото десетилетие 
с участието на бсп в управлението на страната настъпиха промени 
в противоположни направления – както към засилване на либе-
ралното начало, така и към активизиране на социалните политики. 
несъмнено членството в ес също слага съществен отпечатък върху 
перспективата за по-нататъшното развитие на страната. в раздела 
се подчертава, че наред със запазване на постигнатата стабилност 
и позитивно развитие, е необходима дълбока промяна, отговаряща 
на интересите на голямото мнозинство български граждани, на 
общото благо. същината на предлаганата промяна е смяната на 
неолибералния модел със социалната алтернатива – човешко раз-
витие за достоен живот на всеки и на всички:

всеобщо и качествено образование през целия живот;

достъпно за всеки качествено здравеопазване и добър здравен 
статус на населението;

равнища на доходи, осигуряващи достоен стандарт на живот.
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подчертава се, че подобна промяна е мислима и възможна само 
по пътя на дълбоки промени във всички системи на обществото и 
държавата, въз основа на ясно назовани ценности, основни идеи и 
политика, които са в органична взаимна връзка. 

по-нататък в раздела се определят основните ценности, на които се 
гради програмата – както свобода, справедливост и солидарност, 
така и равенството, мирът, трудът, хуманизмът, хармонията между 
човека и природата и родолюбието. определят се и основополага-
щите цели на партията: 

непосредствената – осъществяване на левия проект за развити-
ето на българия: формиране на социална държава на активните, 
инициативните, предприемчивите и образованите, която може 
да създаде условия за намаляване на бедността и неравенство-
то, за подкрепа на най-засегнатите социални слоеве, за едно по-
справедливо и солидарно общество. такава държава следва да 
преодолява социалната поляризация, да изкоренява мизерията 
и изолацията, да осигурява равни шансове на всички граждани, 
да отхвърля всякакъв род дискриминация и да привлича целия 
потенциал на нацията за ускорено развитие и успешна модерни-
зация на българия в условията на стабилност и сигурност;

едновременно с това се подчертава нашата неотменна цел – 
стремежът към демократичен социализъм като съвкупност от 
ценности, политическа практика и характеристики на общество, 
формирано на базата на справедливостта и солидарността, в ко-
ето всички хора могат да живеят без експлоатация, потисничест-
во и насилие, в лична и социална сигурност.

в раздела се дефинира и нашата политика за реализация на левия 
проект в съответствие с основополагащите идеи, произтичащи от 
нашите ценности – за свободни граждани, справедлива държава и 
солидарно общество. отбелязва се, че в съвременните български 
условия ние разглеждаме конституцията като основата, на която 
може и следва да изградим своята политика. основният закон на 
страната ни още в своя преамбюл издига във върховен принцип 
правата на личността, нейното достойнство и сигурност. съгласно 
член първи на конституцията цялата държавна власт произтича от 
народа и никой не може да си присвоява народния суверенитет.

по-нататък в подразделите на четвърти раздел се определят от-
правните начала на политиките на партията в основните сфери и 
проблемните области:
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народът, държавата, обществото;

образованието, здравеопазването, доходите;

науката, културата, информацията;

икономиката, осигуряването, финансите;

сигурност, законност, сътрудничество;

членството в европейския съюз. 

в посочените подраздели се разглеждат основните проблеми пред 
страната в средносрочна перспектива.

петият раздел – „бсп – носител на левия проект за българия”, опре-
деля същността на българската социалистическа партия като:

лява партия на социалистическия идеал, която подчинява дей-
ността си на защитата на интересите на хората на труда, на бе-
дните и изоставените, на работниците и служителите;

народна партия, която формулира свои политически предложе-
ния към всяка значима социална група. заедно с другите евро-
пейски леви партии бсп категорично отхвърля опита на десните 
партии да си присвоят и монополизират определението „народ-
на”, да представят левите партии като разединяващи общества-
та, като „воюващи” срещу „класовия враг”;

програмна партия, чийто програмни търсения, независимо от 

заседание на 
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отпечатъка на историческия период, неизменно са били моти-
вирани от стремежа да се даде нужната програмна основа за по-
литиката и борбите в защита на жизнените интереси на хората 
на труда, на широките народни маси;

демократична партия, споделяща разбирането, че демокрация-
та е политическата основа на социалната справедливост и соли-
дарност;

масова партия, която насочва своята дейност към всички соци-
ални слоеве на съвременното българско общество, и на първо 
място защитава интересите на хората на труда, на изоставените 
и нуждаещите се от грижа, инициира и се солидаризира с по-
литически и граждански акции и прояви в защита на основните 
демократични права и социални придобивки на гражданите;

парламентарна партия, неделима характеристика на нейното 
реформиране в новите условия, която работи активно за из-
граждане на европейски тип парламентаризъм и местно само-
управление в страната;

електронното участие в дейността на бсп като начин за привли-
чане на нови поддръжници и симпатизанти и като поле за поли-
тическа активност.

Шестият раздел – „необходимата основа – национално съгласие”, съ-
държа постановката за постигане на широко съгласие в обществото 
като необходимо условие за поврат и реализация на стратегията за 
човешко развитие. средства за такова съгласие са активният соци-
ален диалог и политическото взаимодействие с всички участници в 
обществения и политическия живот на страната.

откроена е важността на социалното партньорство като заемащо 
централно място в усилията за съгласуване на основните насоки и 
политики в полза на човешкото развитие. отчитайки водещата роля 
на социалните партньори за съгласие по основните параметри на 
икономическите дейности, бсп ще насърчава диалога и колектив-
ното трудово договаряне на всички нива – по отрасли, браншове и 
предприятия. 

в заключение в програмата се заявява, че „за нас животът с дос-
тойнство не е въпрос на далечното бъдеще; напротив – ние високо 
заявяваме намерението си да се борим за защитата на човешкото 
достойнство и свободната реализаця на всяка личност тук и сега, 
така както го изискват гражданите на страната и както повелява 
конституцията”.
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разработването и приемането на нов Устав на бсп бе от особено 
важно значение за процесите на обновление и реформиране на 
бсп в съответствие със съвременните динамични тенденции и кон-
курентоспособност в новите политически условия. 46-ият конгрес 
на бсп възложи много ясни и конкретни задачи:

модернизация и разширяване на вътрешнопартийната демо-
крация на бсп;

прагматизиране на съдържанието и формите на партиен живот;

осигуряване на гаранции за младежко и женско участие;

усъвършенстване на кадровата работа;

засилване на взаимодействието със структурите на гражданско-
то общество.

не можем да не отчитаме, че уставът, 
приет на 41-вия конгрес, формира 
една много солидна основа за 
организация и функциониране на 
партията, което създаде добри ус-
ловия за изработване и приемане на 
политика, както и за вътрешнопар-
тийни процедури в съответствие с 
радикалните реформи и в партията, 
и в обществото.

загубата на доверие и ограничава-
нето на влиянието и позициите на 
политическите партии в страната 
показаха развитие на кризисни про-
цеси в политическата демокрация 
и политическото представителство, 
което налага приемането и прилага-
нето на нови демократични подходи. 
имайки предвид тези процеси и 
комплекса от политически фактори, 
комисията за разработване на нов 
устав, избрана през януари 2006 г. 
от висшия съвет на бсп, в своята 
работа заложи главно на следните 
основания: 

председателят 
на комисията 
по разработ-
ването на нов 
Устав на бсп 
бойко великов 
изнася доклад 
пред 47-ия 
конгрес на 
партията, со-
фия, 22-23 но-
ември 2008 г.
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политическите и организационните традиции, които партията е 
натрупала в своето вековно съществуване;

демократичния опит от годините на прехода, който бе резултат 
на радикалната промяна в бсп;

диалога със структурите и органите на партията на всички рав-
нища през последните няколко години, в които се подготвяше 
новият устав;

новите идеи, развити от научните звена, от дискусионните клу-
бове, от структурите на гражданското общество, от членове и 
симпатизанти;

многостранния опит на социалистически и социалдемократиче-
ски партии от социалистическия интернационал и партията на 
европейските социалисти, доказали своята жизнеспособност в 
демократични условия както в опозиция, така и в управление-
то.

в началото на своята работа комисията направи цялостен преглед 
на документите, свързани с уставното развитие на партията от 
39-ия до 46-ия конгрес. анализирани бяха както промените в устава 
и правилниците за неговото приложение, така и организационното 
и кадровото развитие на партията за посочения период. анализи-
рани и използвани бяха уставите на водещите европейски социа-
листически и социалдемократически партии, както и на български 
партии и движения в демократични условия. 

на тази солидна база бяха разработени „основни положения на 
концепция за нов Устав на бсп”. след дискусии в комисията за 
разработване на нов устав, в изпълнителното бюро и висшия съвет 
основните положения бяха преработени и бе внесен проект на 
“концепция за нов Устав на бсп”. заседанието на 46-ия конгрес от 
юни 2007 г. прие решение за дейността и функционирането на бсп, 
в което заложи: „ускоряване работата по подготовката и приемането 
на новия Устав на бсп, който да гарантира необходимите промени в 
организационния живот и функционирането на партията”.

концепцията за нов устав бе приета с решение на вс и предложена 
за обсъждане в опо, общинските, районните и градските организа-
ции и областните съвети на бсп. общопартийната дискусия показа 
активност и ангажираност на структурите на партията с основните 
проблеми, поставяни за разрешаване чрез приемането на нов ус-
тав. в резултат на тази дискусия бяха обобщени 78 материала с 320 
конкретни предложения. анализирани бяха позиции и становища 
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от над 170 публикации в средствата за масова информация с пов-
дигнати въпроси по проекта.

изрично трябва да се подчертае, че подготвеният за заседание 
на 47-ия конгрес проект за нов устав бе в пълно съответствие с 
концепцията, внесена за общопартийно обсъждане и отразените 
предложения в зависимост от решенията, които комисията взе по 
най-дискусионните въпроси. в различие с проекта за нов устав 
бяха разработени и два нови въпроса – за дейността на местните 
партийни органи и групата на общинските съветници в общините, 
имайки предвид необходимостта от регламент по отношение на 
координацията и взаимодействието между тях, регламент, който е 
разработен за парламентарната дейност на партията и парламен-
тарната група. и вторият, нов по същество, въпрос е за Движението 
на ветераните след неговото създаване и приемане на правилника 
му от вс на бсп. 

кои са основните положениЯ в новиЯ Устав?

водени от убедеността за програмния характер на бсп, уставът пред-
ставя програмното развитие на партията и основните постановки 
за нейната същност, ценности и целите, които си поставя и полити-
ката, с която ще ги реализира. предложеният преамбюл отразява 
създаването и развитието на бсп в нейната над 100-годишна исто-
рия. Достатъчно ясно е очертана същността на бсп като партия на 
социалистическия идеал, като лява, народна и патриотична партия. 
бсп не се отказва от своя масов характер и убедено ще продължи 
неговия развой и в бъдеще. от съществено значение е и развитието 
й като парламентарна партия, което тя доказва последователно 
в годините на прехода. бсп категорично се утвърждава като част 
от европейската левица и член на си и пес. бсп и в бъдеще ще се 
развива като партия на демократичния социализъм и ще провежда 
последователна политика за социална демокрация. тези основни 
положения, заложени в преамбюла и раздела „същност, ценности, 
цели и политика”, бяха приети с консенсус от комисията за разрабо-
тване на нова програма, както и в конгресните дискусии.

Много съществена цел, която си поставихме с новия устав, бе 
разширяването на вътрешнопартийната демокрация, свързана 
преди всичко с прякото и непосредствено участие на членовете на 
партията както при изработване на политика на всички равнища, 
така и при участието им в изборите за ръководни партийни органи 
и при номинациите за публичните длъжности. в тази връзка са и 
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приетите предложения за максимално широко представителство 
в общинските, районните, градските конференции и на конгреса, 
както и на преките вътрешнопартийни избори. 

регламентът за въвеждане на референдуми в партията е реална 
възможност за допитване до всички членове, които я представля-
ват на общинско, районно, градско, областно и национално ниво. 
референдумът е другият механизъм за разширяване на вътрешно-
партийната демокрация. 

важен елемент от този процес на демократизиране, според приети-
те правила и регламенти, е развитието на принципа за постоянно 
действащите органи – общински, районни, градски конференции 
по аналогия на постоянно действащия конгрес. това се налага от 
динамичните политически условия и процеси, които трябва свое-
временно да бъдат оценявани, като всички избрани трябва да дават 
редовно отчет пред тези, които са ги избрали, както и извънредно, 
ако бъде поискано.

Длъжни сме да развиваме процесите за реално демократизиране, 
независимо от трудностите, с които можем да се сблъскваме при 
реализиране на демократичните процедури. те са част от демокра-
цията и ние трябва да се научим да ги спазваме, а при необходимост 
и да ги променяме. 

членството в бсп трябва да бъде приемано като реална възмож-
ност за пряко участие във вътрешнопартийния живот, а не само 
като отстояване и защита на взети вече решения. Мотивацията за 
членство в партията трябва да бъде продиктувана от стремежа за 
активно включване в политическия процес и осъзнаване на реал-
ния принос, който може да има всеки партиен член. 

развитието на някои негативни процеси в партията предизвика не-
обходимостта от предложения по два въпроса, които бяха широко 
дискутирани на по-голяма част от форумите, обсъждали концепци-
ята и проекта за нов устав. това са положенията за мандатност на 
ръководните органи и за разделение на партийните от публичните 
постове и длъжности. оценявайки различията по тези въпроси, те 
бяха предложени във варианти за решение от най-високия форум 
на партията – конгреса. 

бсп успя да постигне висока степен на демократизиране на осно-
вата на принципите на демократичното единство и идейния плу-
рализъм. нямаме никакво основание да ограничаваме свободата 
в изразяването и разпространяването на различни мнения и пози-
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ции. за участие на социалистите и симпатизантите във формиране 
и провеждане на партийна политика е заложено да се създават и 
идейно-политически и професионално-творчески партийни струк-
тури – дискусионни клубове, обединения и федерации. 

Много важен момент с пряко отношение към развитието на демо-
кратичните процеси в партията е регламентирането на електрон-
ното участие на членовете в дейността на бсп. този подход все 
повече се развива като част от вътрешнопартийния живот и като 
една сериозна възможност за обмен на информация и разширяване 
на комуникациите и дискусиите по широк кръг проблеми. 

развитието на демократичните процеси в партията налагат нейното 
отваряне към гражданското общество и значително разширяване 
на позициите и влиянието й. в тази връзка е регламентът за при-
вържениците на бсп, който новият устав въвежда чрез статут за 
съратник и симпатизант.

през изминалите 18 години системата за вътрешнопартийна ор-
ганизация на партията доказа своята стабилност и в условията на 
власт, и в опозиция както на местно, така и на национално ниво. 
партийните структури бяха солидната основа за нейното функци-

заседание на 
47-ия конгрес 
на бсп
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ониране и за запазване и разширяване на позициите и влиянието 
й. Динамично променящите се условия, обаче, изискват някои 
промени, свързани с утвърждаване принципа на демократичното 
участие, на децентрализацията и взимане на решения при възмож-
но най-широко участие на членовете и симпатизантите, както и 
равнопоставеност при достъпа до всички процедури. 

отчитайки значението на основните партийни организации, уставът 
развива идеята за повишаване ролята на общинските, районните и 
градските конференции и, разбира се, на конгреса като най-важни 
политически органи в бсп при изработването и провеждането на 
политика на местно и национално ниво, както и при избора на съот-
ветните ръководства и кандидатурите за публични длъжности. това 
налага и допълнителни изисквания към кандидатите за ръководни 
органи на партията, за които се предвиждат известни ограничения, 
свързани с партийния стаж и начина, по който се правят конкретни-
те предложения.

новият устав предлага и регламент относно структурата на ръко-
водствата на всички нива в партията. стремежът към уеднаквяване 

заседание на 
47-ия конгрес 
на бсп
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на тези ръководства може да създаде условия за много по-добра 
координация и контрол, както и за по-ясно дефиниране на отговор-
ностите, които те носят.

обхватът на представителството в ръководните органи налага раз-
витието на принципа за делегираност, който в новия устав е развит 
на териториален и функционален принцип. 

в съответствие с традициите и натрупания опит са основните 
положения, свързани с организацията и функциите на опкк и кон-
тролните комисии в общинските, районните и градските съвети на 
партията. 

специално внимание заслужава разделът „Финансови средства и 
имущество”, като стремежът е да се направи достатъчно прозрачна 
и открита дейността по финансирането и разходването на средства 
в партията.

Друг момент в устава е този за кадрите и сътрудниците в партията, 
който по същество отразява приетата от висшия съвет кадрова 
система, гарантираща подбора, развитието, подготовката и съхра-
нението на партийните кадри на всички равнища.

оценявайки специфичните интереси на младите хора, жените и 
възрастните, в партията бяха изградени обединение на жените-
социалистки и Движение на ветераните в партията. предлага се и 
изграждане на младежко обединение като хоризонтална структура, 
която да включва членове на бсп до 35 години. 

Действащият до 47-ия конгрес устав отразява реалностите, свърза-
ни с взаимоотношенията със синдикалните и браншовите органи-
зации, което не налага промени, но по отношение на гражданските 
организации се наложиха по-широки възможности за разгръщане 
на дейността и пряко участие на техни представители, особено при 
разработването на политики и обсъждането на актуални политиче-
ски въпроси.

Моралните ценности в левите партии са от изключително значение 
по отношение на тяхната идейна същност и идентичност. приема-
нето на етичен кодекс на бсп е една от възможностите за защита 
на тези ценности. той отразява несъвместимостите с партийната 
дейност и изискванията за деклариране на имуществото в ръковод-
ните органи на местно и национално ниво.

важен раздел в новия устав е този за политическото образование 
и политическите изследвания, в който са регламентирани орга-
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низацията и структурите за тяхната реализация. въпросът за по-
литическото образование и политическите изследвания е ключов 
от гледна точка както на необходимото политическо равнище на 
кадрите, така и по отношение на по-прякото използване на науката 
в политическия процес.

нов момент в устава е и разделът за медийната политика, в който се 
залагат регламент и отговорност в ръководните органи на местно и 
национално ниво със стремеж към по-професионална подготовка 
на кадрите за работа с медиите.

общопартийната дискусия показа достатъчно красноречиво и ясно 
кои от заложените нови идеи се приемат и могат да бъдат развива-
ни и по кои има резерви и съображения. няма предложения, които 
еднозначно да са неприемливи и да се отхвърлят от партийните 
структури и членове. този демократичен подход при изработване 
на новия устав отне продължителен период от време, но доказа, 
че това, което е заложено като основна същност на новия устав, е 
реалното разширяване на вътрешнопартийната демокрация. 

приемането на нов Устав на бсп може да бъде определено като 
една значителна крачка към процеса на реформиране в бсп, про-
цес, който не може да бъде ограничен във времето, процес, който 
трябва да съответства на динамичните политически тенденции и на 
очакванията и надеждите, които има обществото към партията.
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новата програма на бсп очертава цялостното виждане на парти-
ята за алтернативна стратегия за човешко развитие. тук се стъпва 
върху заявената в конституцията на република българия воля за 
създаване на социална държава. в програмата се конкретизира, че 
на сегашния етап става дума за формиране на социална държава по 
европейските модели и новите значими трансформации в тях, като 
се отчита българската специфика.

в поредица подраздели на раздел ІV от програмата са очертани 
следните определящи параметри на посочената стратегия:

нароДът ∙ Държавата ∙ обЩеството

този подраздел формулира следните по-важни цели и приоритети:

постигането на върховния национален идеал – чистата и свята 
република – в днешните условия означава утвърждаване на ре-
публиката с парламентарно управление като рамка за изгражда-
не на демократична, правова и социална държава;

необходимостта да се осигури добро управление за гражданите, 
изключващо монополно високи цени като тези за хранителните 
стоки, горивата и комуникационните услуги;

развитие на местното самоуправление, като едновременно с 
това се утвърждава унитарният характер на държавата;

преориентация на общественото развитие въз основа на цен-
ностите и принципите на хуманността и солидарността, за да 
се преодолява разделението на обществото на прослойка от 
свръхбогати и траен слой бедни хора на ръба на оцеляването; 

преодоляване на закостенелите стереотипи за ролята на жена-
та в съвременното общество, премахване на бариерите срещу 
професионалното израстване на жените и равноправното им 
включване в обществения живот;

грижа за развитието на децата, като се насърчава отговорното 
родителство при силна нетърпимост на всички форми на погаз-
ване на правата на децата;

дългосрочна национална младежка политика със социална под-
крепа за младите семейства, възможности за достойна професи-
онална реализация на младите хора в българия и приобщаване 
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на младите в управлението на всички нива;

утвърждаване и развитие на етническата толерантност като осо-
бено ценно постижение на българското общество, пълноценна 
и равноправна социална интеграция на етническите общности;

утвърждаване правото на всеки на свобода на съвестта и вяра-
та с признание за голямата роля на българската православна 
църква в съхраняването на българската духовност и национална 
идентичност.

образованието ∙ зДравеопазването ∙ ДоХоДите

в подраздела за образованието се акцентира върху:

равен достъп до качествено образование, задължително учи-
лищно обраазование до 16-годишна възраст и първа степен на 
гимназиално образование, но не по-късно от навършване на 18 
години;

развитие на българския образователен модел като осигуряващ 
добро ниво на владеене на българския език, развитие на ези-
кови умения, солидна математическа подготовка, нужните по-
знания от областите на хуманитарните и обществените науки, 
както и ориентири в осмисляне на цивилизационните процеси, 
използване на новите информационни и комуникационни тех-
нологии в училище;

осигуряване на нарастващ брой добре обучени висшисти, като 
университетите получат и нова перспектива за превръщането 
си в центрове на знанието и на изследователската дейност и на-
уката;

цялостна стратегия за повишаване на конкурентоспособността 
на работната сила чрез квалификация в зависимост от преструк-
туриране на икономиката и публичните услуги.

целите в здравеопазването са:

сигурен достъп на всеки български гражданин до качествена 
здравна помощ чрез бюджетиране за национална здравна кар-
та, осигуряваща такава помощ, независимо от местоживеене и 
социален статус;

ефективна профилактика с акцент върху социално значимите 
заболявания и особена грижа за бременните, новородените, де-
цата и възрастните;

осигуряване на адекватно заплащане при реално извършената 
медицинска дейност във всички сектори на здравеопазването;
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за доходите се предвиждат:

особени усилия за преодоляване на ниските равнища на реал-
ното заплащане на труда чрез инвестиране на капитали в квали-
фикацията на заетите и във високотехнологични производстве-
ни фондове и методи;

законово утвърждаване на социалната функция на минималната 
работна заплата в зависимост от издръжката на живота, състоя-
нието на пазара на труда и конкурентната способност на иконо-
миката;

механизъм за растеж на заплатите в бюджетния сектор като реа-
лен стимул за служителите.

наУката ∙ кУлтУрата ∙ инФорМациЯта

в областта на науката главните задачи са:

възстановяване и развитие на капацитета на страната да създа-
ва фундаментална и приложна наука, както и да реципира нау-
чен продукт отвън;

развитие и реализация на науката при пряко и пълноценно вза-
имодействие с българския бизнес;

периодично обсъждане и съгласуване на определящите насоки 
за реализация на възловата роля на науката за развитието на 
страната.

в културната сфера се извеждат следните приоритети:

политика за съхраняване и насърчаване на разнообразието от 
изяви на националната култура въз основа на наследството от 
миналото и многообразието на съвремието;

ангажиране на културното наследство като ресурс за промяна 
не само на културните процеси, но и на обществото като цяло;

развитие на съвременните медии, основани на разбирането за 
правото на гражданите на достъпни, достоверни и разнообраз-
ни медийни послания;

активна подкрепа за обществените медии, за да бъдат конку-
рентоспособни, без да е необходимо да превръщат всеки свой 
продукт в стока.
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разделът включва:

развитие на информационно общество в българия като опреде-
лящ приоритет в хода на цялостната модернизация на страната 
и обществото;

осигуряване на достъп до информационни технологии на широ-
ки слоеве от населението със специално внимание към хората в 
неравностойно положение;

развитие на електронното правителство за осигуряване на пъ-
лен набор от услуги за гражданите и бизнеса.

иконоМиката ∙ осиГУрЯването ∙ Финансите

основните насоки на икономическата политика са:

нова икономическа стратегия за съчетаване на силните пазарни 
стимули и финансовата стабилност със стратегическото прогно-
зиране, програмиране и индикативно планиране;

приемане на актуализираната лисабонска стратегия за иконо-
мическо и социално обновление на европа като стратегически 
ориентир;

ясно дефинирани индустриална и експортна политика в прера-
ботващата промишленост, енергетиката, информационните тех-
нологии и туризма;

стабилно развитие на селското стопанство като част от страте-
гията за човешко развитие чрез издигане на благосъстоянието 
на селските райони, гарантиране на безопасността и качеството 
на храните, гаранции за необходимите финансови ресурси за съ-
временни агротехнологии и иновации, както и чрез подобрява-
не на агробизнесклимата;

реална равнопоставеност между частната и държавната и об-
щинската собственост, развитие на кооперативната форма на 
стопанисване и на различни форми на публично-частно парт-
ньорство.

социалното осигуряване включва:

размер на осигурителната вноска – достатъчен, за да може пен-
сионната система да разполага с необходимите ресурси за из-
пълнение на социалната си роля;

изравняване в близка перспектива на равнищата на минимална-
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та пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст с прага на бед-
ност, определен за страната;

премахване на всички бариери, спъващи пълноценната реали-
зация на хората с увреждания във всички сфери на обществения 
живот.

в сферата на финансовата и данъчната политика се предвижда:

прилагане на пропорционално облагане при минимални ставки 
и строго ограничителна фискална политика в условията на не-
достатъчно конкурентна, широко отворена икономика;

оценка след предстоящия четиригодишен период на възмож-
ностите за плавно преминаване към прогресивно данъчно об-
лагане.

зеМЯта ∙ Горите ∙ воДите

акцентите в този подраздел са:

укрепване и разширяване на законовите защити срещу посега-
телствата върху земята и налагане на строгото им спазване на 
практика;

устойчиво управление и рационално и пълноценно използване 
на водите на територията на българия – повърхностни, подзем-
ни, минерални, в т.ч. и геотермални;

съхраняване и развитие на горите на българия и запазване на 
биологичното разнообразие в страната.

сиГУрност ∙ законност ∙ сътрУДничество

за сигурността:

формиране на система на вътрешна сигурност и обществен 
ред, гарантираща спазване на личните права на гражданите, в 
съчетание с международните системи за сигурност и при опол-
зотворяване на съвременните информационни, технологични и 
организационни ресурси, като модерните технически средства 
за наблюдение и следене са монопол на държавата;

изработване на изцяло нова стратегия за сигурност на републи-
ка българия, очертаваща стъпките за изграждане на ефективна 
система за противодействие, на въоръжени сили със съвремен-
ни способности за изпълнение на своите мисии;
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за законността:

изключителни усилия, за да се гарантира независимост на съ-
дебната власт и подчиненост само на закона;

за корупцията:

днес законността е подложена на най-голяма заплаха от коруп-
цията, поразяваща основни структури на политическата система 
и сфери на обществения живот; 

застрашени са основни функции на държавата, тя се оказва не-
достатъчно способна да осигури достойнството и правата на 
личността, да създава условия за свободно развитие на човека и 
гражданското общество;

ограничаване на икономическата база на организираната прес-
тъпност като условие за пресичане на възможностите й за въз-
действие върху държавни служители и магистрати;

за сътрудничеството:

утвърждаване на авторитета на българия като страна със свой 
съществен принос за стабилността, сигурността и сътрудничест-
вото в Югоизточна европа, както и в черноморския регион;

развитие на геостратегическите предимства на страната като 
член на ес и нато;

развитие и утвърждаване на система за колективна сигурност на 
глобално ниво въз основа на реформирана и дееспособна оон.

членството в европеЙскиЯ съЮз

членството на българия в ес предполага:

оползотворяване на новия достъп до инвестиции, технологии 
и управленски опит и до единния европейски пазар като реша-
ващи фактори за ускорено социално-икономическо развитие и 
цялостна модернизация на страната;

принос в усилията за реформиране на политиките и институции-
те на съюза и за преодоляване на демократичните дефицити и 
бюрокрацията;

участие в разработката на бюджетната програма на ес в полза 
на ясна социална ориентация и в съответствие с изискванията 
за ускорено развитие.
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в програмата ние ясно заявяваме разбирането си за необходимите 
приоритети на членството на българия в европейския съюз, като 
подчертаваме първостепенната важност на това членство за из-
граждане на социална българия.

* * *

в програмата се подчертава, че решаващото условие за развитие 
на българия като модерна социална държава, за успешна реали-
зация на стратегията за човешко развитие е широкото съгласие в 
обществото около водещите приоритети за високо качество на об-
разованието, широкодостъпно здравеопазване и достоен стандарт 
на живот.

затова ние ще търсим активния социален диалог и политическо 
взаимодействие с всички участници в обществения и политическия 
живот на страната, споделящи тези цели. такъв диалог е наложи-
телен, за да се постига нужният баланс на интереси, закрепен във 
взаимни права и задължения, гарантиращи икономическата ста-
билност, ускорения растеж и подобрено качество на живот. 
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БСП, СВЕТоВНАТА и ЕВРоПЕйСкАТА 
СоциАлДЕмокРАция

още в началото на своето реформиране бсп заяви, че приема 
и утвърждава политическите принципи на социалистическия 
интернационал (си) и на партията на европейските социалисти 
(пес). приоритет в нейната дейност стана членството й в тези меж-
дународни организации, което се считаше за въпрос от ключово 
значение не само за продължаването и ускоряването на промяната 
на самата бсп, но и за пълноценното участие на българия в съвре-
менна европа на демократичните и социалните ценности.

през първата половина на новото хилядолетие бсп бе приета по-
следователно в социалистическия интернационал (2003 г.) и в пар-
тията на европейските социалисти (2005/2006 г.). с това приключи 
започналият в началото на 90-те години на ХХ век продължителен 
процес на придобиване на международна легитимност като част от 
световната и европейската социалдемократическа общност.

Днес българските социалисти са сред уважаваните и активните 
участници в действията и политиката на си и пес, което предполага 
и добро познаване на тези две авторитетни организации.

социалистическиЯт интернационал – световната 
обЩност на социалДеМократическите 
и социалистическите партии

общността на социалдемократическите партии в света бе офици-
ално възстановена след края на втората световна война. през 1951 
г. във Франкфурт 34 социалдемократически партии се обединиха в 
социалистическия интернационал. той стана продължител на дълга 
традиция на интернационално единение на социалдемократиче-
ските партии, започнала още през 1864 г. със създаване на първия 
интернационал. последва вторият интернационал (1889 г.), рухнал 
с избухването на първата световна война. негов наследник стана 
социалистическият работнически интернационал, формирал се 
през 1923 г. и разпуснал се в годините на втората световна война.

в първите десетилетия на съществуването си си представляваше 
по-скоро европейска организация със силна доминация на парти-
ите от стария континент. това личи дори и от списъка на градовете, 
където се провеждаха неговите конгреси – Милано (1952), стокхолм 
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(1953), лондон (1955), виена (1957), 
Хамбург (1959), рим (1961), амстердам 
(1963), брюксел (1964), стокхолм (1966), 
истбърн (1969), Хелзинки (1971), виена 
(1972), женева (1976).

именно на този XIII конгрес на си в же-
нева организацията с новия си пред-
седател, легендарния вили брандт, 
направи съществена промяна в посока 
към извъневропейските райони на 
света. си вече наистина се превърна 
не просто в предимно европейска, а 
в световна организация. смениха се 
и основните акценти в дейността на 
глобалната социалдемокрация. на 
преден план дойдоха въпросите на 
разоръжаването, на диалога север-Юг, 
на демократизацията в различни части 
на света, на посредничество в остри 
международни конфликти.

през 1989 г. си извърши и програм-
ното си обновление, като прие на 
конгреса си в стокхолм нова програма. 
тя замени Декларацията от Франкфурт (1951), която в много отно-
шения бе загубила своята актуалност. новият програмен документ 
стана израз на принципно обновление на социалдемократическите 
позиции. с него, подобно на приетите в този период програмни 
документи на редица национални партии, беше въведено ново 
поколение политически въпроси, което досега не присъстваше 
в социалдемократически програми. Стокхолмската принципна 
декларация стана израз на нова фаза на програмно обновление 
на социалдемокрацията в условията на глобализация и на криза 
на традиционното индустриално общество. тя беше може би пър-
вият програмен документ на международна организация, в който 
не само беше анализирана новата ситуация в света вследствие на 
глобализацията, но беше разработена и глобална програма за ре-
форми в силно променящия се свят. през следващите години тази 
програма служеше за основа на активни действия на световната 
социалдемокрация в името на „регулирана глобализация”, на борба 
за демократизация на отделни страни и на глобално равнище, за 
социална справедливост и борба срещу бедността.
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в резултат на пробива, започнат от вили брандт, през последните 
десетилетия си се превърна в най-голямата световна организа-
ция. по данни от последния XXIII конгрес на си (атина, 30 юни-2 юли 
2008 г.) днес в него членуват 170 политически партии и организации 
от всички континенти. 115 партии от 96 страни са с пълноправен 
статут. 26 партии от 24 страни имат консултативен статус. 15 партии 
от 13 страни са наблюдатели. към началото на 2009 г. над 60 партии-
членки на си участват в управлението на над 55 различни страни. 
Другите по правило са основните опозиционни партии с влияние в 
своите държави.

си изпъква като световна организация с най-много партии-членки 
и най-добре представена във всички части на света и в сравнение 
с конкуриращи световни организации. позиционираният вдясно 
Международен демократически съюз – МДс (създаден през 
1983 г.), обединява 48 партии с различен статус. близкият до него 
центристко-демократически интернационал (съществуващ от 1961 
г., като до 2001 г. носи името Християндемократически интернацио-
нал) има 99 партии-членки, като някои от тях членуват и в МДс. във 
формирания през 1947 г. либерален интернационал членуват общо 
77 партии (57 пълноправни членове и 20 наблюдатели). Глобалните 
зелени, учредени през 2001 г., обединяват 81 партии.

в си членуват и три „побратимени” организации (Международно 
движение “соколи”, социалистическият младежки интернационал, 
социалистическият интернационал на жените), както и 10 асоци-
ирани организации, в т.ч. партията на европейските социалисти и 
социалистическата група в европейския парламент.

Може да се подчертае активната дейност и широката организация 
на Международния съюз на социалистическата младеж (IUSY) или 
както е известен – Младежки социалистически интернационал 
(Мси), който е създаден на 24 август 1907 г. и е младежката струк-
тура на социалистическия интернационал. в съвременния си вид и 
под това име той е възстановен на 30 септември 1946 г., доколкото и 
неговата дейност е прекъсвана по време на двете световни войни. 
Днес в Мси членуват 143 младежки социалдемократически, социа-
листически и лейбъристки организации от 100 държави от всички 
континенти, което го прави най-голямата международна младежка 
организация в света.

висши органи на си са неговият конгрес, който се събира на всеки 
три или четири години, и неговият съвет, който включва всички 
членуващи партии и организации и заседава два пъти годишно.
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важна символна роля играят председателите на си, каквито през 
последните десетилетия са били водещи личности на международ-
ната социалдемокрация като ерих оленхауер, бруно питерман, 
вили брандт, пиер Моруа, антонио Гутериш. от 2006 г. председател 
на си е лидерът на гръцката пасок Георгиос папандреу.

Председатели на СИ:

морган уолтър Филипс, великобритания (1951-1957)

алсинг андерсен, дания (1957-1963)

ерих оленхауер, германия (1963)

Бруно питерман, австрия (1964-1976)

вили Брандт, германия (1976-1992)

пиер моруа, Франция (1992-1999)

антонио гутериш, португалия (1999-2005)

георгиос папандреу, гърция (2006 ~    )

Дейността на си се развива чрез тематични и регионални комите-
ти. тематичните комитети са създадени, за да могат по-внимателно 
да се познават и променят в социалдемократически дух основни 
политически области. в момента такива са комитетите по: иконо-
мическа политика; труд и национални ресурси; бедност и спин; 
разоръжаване; местни власти; миграция; мир.

регионалните комитети насочват дейността на си с оглед на специ-
фичните региони в света. един от седемте регионални комитета е и 
комитетът за Югоизточна европа.

по теми от изключителна важност се формират и специални ко-
мисии на си. в момента действат две такива комисии. едната е ко-
мисията за устойчиво световно общество, който обединява видни 
световни фигури с цел разработване на препоръки за решаване 
на остри глобални проблеми като опазване на природната среда, 
промяна на климата, въпроси на глобалното управление. Другата 
е комисията по глобални финансови въпроси, чийто предмет на 
дейност е настоящата световна финансова криза.

си често изпраща свои специални мисии и делегации в различни 
страни и региони с цел предотвратяване и решаване на конфликти, 
както и насърчаване на демократизацията.

си работи и в широка мрежа с други международни организации, 
като самият той има консултативен статус към оон.
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партиЯта на европеЙските социалисти

сътрудничеството между социалдемократическите партия на 
европейско равнище датира още от началото на 50-те години на 
миналия век. през 1953 г. в асамблеята на европейската общност за 
въглища и стомана, предшественика на днешния ес, е формирана 
отделна социалистическа група. по-късно, през 1957 г. тя прераст-
ва в бюро за връзки на социалистическите партии от европейската 
общност. а през 1974 г. с поглед към предстоящите първи преки 
избори за европейски парламент е създадена конфедерацията 
на социалистическите партии на европейската общност. именно 
социалдемократите са първите, които формират своя „европейска 
партия” и скоро са последвани от християндемократи и либерали.

важен жалон в създаването и развитието изобщо на европейските 
партии и в частност на социалдемократическото партийно обеди-
нение са първите преки избори за еп през 1979 г. в тях те намират 
главната си цел, като подготвят предизборни манифести и се оп-
итват да информират и мобилизират избирателите. след изборите 
тяхната роля остава неясна и всичко преминава към парламентар-
ните групи в еп.

следващата решителна стъпка е включването на специален член 
138а в Маастрихтския договор за европейския съюз, който за пръв 
път споменава европейските политически партии и подчертава 
тяхната роля. през 2003 г. последва решение на европейския пар-
ламент и на съвета, което определи принципните положения за 
статуса на една европейска партия и разреши финансирането на 
такива партии от бюджета на ес. това решение изясни ролята на 
европейските партии.

Междувременно през 1992 г. на мястото на конфедерацията е съз-
дадена партията на европейските социалисти като европейската 
партия на социалдемократическите партии. промяната не засягаше 
само името, но и организацията и дейността на партията на евро-
пейските социалдемократи. Днес в нея членуват 33 партии от 27-те 
страни-членки и от норвегия. наред с пълноправните членове има 
6 асоциирани партии и 6 партии със статут на наблюдатели. част от 
пес са и 4 организации – социалистическата група в еп, групата в 
комитета на регионите, женската и младежката организация.

в началото на 2009 г. партии-членки на пес участват в управлението 
на 11 страни на ес. те са водеща сила и имат министър-председате-
ли в осем от тях (австрия, българия, Унгария, португалия, словакия, 
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словения, испания и великобритания). в други четири страни (Гер-
мания, кипър, румъния и люксембург) те са част от управляващи 
коалиции.

целите, които си поставя пес в своята дейност са формулирани по 
следния начин: засилване на социалдемократическото движение 
в ес и в света; развитие на работещи взаимоотношения между 
националните партии, националните парламентарни групи, пГ на 
пес в еп; дефиниране на общи политики за ес; приемане на общ 
Манифест за избори за депутати в еп.

по своята организация, управление и начини на вземане на реше-
ния пес е подчертано демократична организация. нейните органи 
на управление са: конгрес, съвет, председателство, председател, 
конференция на лидерите (както и срещи на министри-социалде-
мократи от определени области), секретариат.

процедурите и мнозинствата при вземане на решения са различни 
за различен тип решения. отделните партии разполагат с различен 
брой гласове, като бсп например има 5 гласа. по административни 

MSZDP

Партии пълноправни членове

Асоциирани партии

Партии наблюдатели

Други страни

Кой кой е в ПЕС

Пол Нируп Размусен, Председател 

(SD, Дания)

Филип Кордери, Генерален секретар 

(PS, Франция)

Руайри Куин, Ковчежник 

(LP, Ирландия)

Мартин Шулц, Председател на Групата на ПЕС в 

ЕП (SPD, Германия)

Мерцедес Бресо, Председател на групата на 

социалистите в Комитета на регионите 

(DS, Италия)

Зита Гурмай, Председател на Жените на ПЕС 

(MSZP, Унгария)

Magyar Szocialista Párt (Унгария)

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (Финландия)

Parti Socialiste (Франция)

Partij van de Arbeid (Холандия)

Ceská strana sociálne demokratická (Чехия)

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Швеция)

Асоциирани партии

Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija 

(БЮР Македония)

Партия български социалдемократи (България)

Cumhuriyet Halk Partisi (Турция)

Demokratik Toplum Partisi (Турция)

Socijaldemokratska Partija Hrvatske (Хърватска)

Sozialdemokratische Partei der Schweiz/Parti Socialiste 

Suisse (Швейцария)

Партии наблюдатели

Partit Socialdemocrata (Андора) 

Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 

(Босна и Херцеговина)  

Samfylkingin (Исландия)

Israel Labour Party (Израел)

Meretz-Yachad (Израел)

Partito dei Socialisti e dei Democratici (Сан Марино)

Demokratska stranka (Сърбия)

Организации пълноправни членове

Група на ПЕС в ЕП

Група на ПЕС в Комитета на регионите

ЕКОСИ и Жените на ПЕС са съответно младежката 

и женската организация на ПЕС. 

Асоциирани организации и организации - 

наблюдатели
Социалистически интернационал, Група на 
социалистите в Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа, Група на социалистите в Парламентарната 
асамблея на ОССЕ, Европейския форум за демокрация и 
солидарност (EFDS), Европейска организация 
на пенсионерите (ESO), Международното 
движение “Фалкън” – Социалистически образователен 
интернационал (IFM-SEI), Международен 
социалдемократически съюз за образование (ISDUE), 
Международен съюз на социалистическата младеж 
(IUSY), Съвместен комитет на северните 
социалдемократически работнически движения (SA-
MAK), Розата на дъгата – мрежата на ЛГБТ в ПЕС, 
Социалистически интернационал на жените (SIW), Съюз 
на социалистите –представители на местната 

и регионална власт в Европа (USLRRE)

Партии пълноправни членове

Sozialdemokratische Partei Österreichs (Австрия)

Parti Socialiste (Белгия)

Sociaal Progressief Alternatief (Белгия)

Българска социалистическа партия (България)

The Labour Party (Великобритания)

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Panellinio Sosialistiko Kinima (Гърция)

Socialdemokraterna (Дания)

Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Естония)

An Lucht Oibre / Labour Party (Ирландия)

Partido Socialista Obrero Español (Испания)

Democratici di Sinistra (Италия)

Partito Socialista (Италия)

Kinima Sosialdemokraton EDEK (Кипър)

Latvijas Socialdemokratiska Stradnieku Partija (Латвия)

Lietuvos Socialdemokratu Partija (Литва)

Lëtzebuerger Sozialistesch Arbechterpartei (Люксембург)

Partit Laburista (Малта)

Det Norske Arbeiderparti (Норвегия)

Sojusz Lewicy Demokratycznej (Полша)

Unia Pracy (Полша)

Partido Socialista (Португалия)

Partidul Social Democrat (Румъния)

Social Democratic and Labour Party (Северна Ирландия)

SMER - Sociálna demokracia (Словаkия)

Socialni Demokrati (Словения)

Magyarországi Szociáldemokrata Párt (Унгария)
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и по организационни въпроси решенията се вземат с обикновено 
мнозинство. квалифицирано мнозинство (75% от гласувалите при 
присъствие на най-малко 2/3 от пълноправните членове) се изисква, 
когато се вземат решения по отделни политики, когато се приемат 
или изключват членове и когато се променя уставът.

подобно на положението в си и пес в повечето случаи е ръково-
дена от известни европейски социалдемократи като нейни пред-
седатели. такива са например Ги спителс, робин кук, пол нируп 
расмусен (настоящият председател на пес).

Председатели на ПЕС:

вилхелм дрьошер, Германия (1974-1979)

Робер понтийон, Франция (1979-1980)

йоп ден Юил, Холандия (1980-1987)

витор констансио, Португалия (1987-1989)

ги спителс, Белгия (1989-1992)

вили клаас, Белгия (1992-1994)

Рудолф Шарпинг, Германия (1995–2001)

Робин кук, Великобритания (2001-2004)

пол нируп Расмусен, Дания (2004 ~     )

ако пес обединява социалдемократическите партии в страните-
членки на ес, то свързаната с нея социалистическа група в еп 
обединява евродепутатите на отделните национални партии. тя 
е традиционно една от най-силните в еп, като има доминация до 
към средата на 90-те години на миналия век. в момента е втора по 
сила след групата на енп-еД с 215 депутати. от началото на еп тя 
е излъчила четирима от неговите 12 председатели, а в настоящия 
състав на еп има двама заместник-председатели и 7 ръководители 
на парламентарни комисии.

социалдемократи са седем от еврокомисарите, както и генерал-
ният секретар на съвета на ес и висш представител за овппс 
(Х. солана).

за изборите за еп през 2009 г. пес си е поставила амбициозната цел 
да стане най-силната партия в парламента. в центъра на своя пре-
дизборен манифест тя поставя идеята за „нова социална европа”, 
която да предотвратява кризи като настоящата световна финансова 
и икономическа криза. основните й девизи са „Хората на първо 
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място” и „нова посока за европа”. а по-конкретните послания за 
изборите изглеждат по следния начин:

Да преобразим нашата икономика и да предотвратим нови 1. 
финансови кризи;

Да гарантираме по-справедлива нова социална европа за 2. 
хората;

Да трансформираме европа във водеща глобална сила в бор-3. 
бата срещу изменението на климата;

Да оглавим усилията за равнопоставеност на половете в 4. 
европа;

Да разработим ефективна европейска политика за миграция;5. 

Да засилим ролята на европа като партньор за мир, сигурност 6. 
и развитие.

бсп и социалистическиЯт интенационал

на 1 юни 2002 г. бсп беше 
поканена за консултативен 
член на организацията от съ-
вета на си в казабланка. през 
ноември 2002 г., във връзка с 
подготовката на заседанието 
на комитета за централна и 
източна европа, за първи път 
на посещение в софия прис-
тигна генералният секретар на 

си луис аяла. по време на ХХІІ конгрес на си в сао пауло, бразилия, 
на 28 октомври 2003 г. бсп получи статут на пълноправен член на 
социалистическия интернационал.

бсп участва активно в дейността и инициативите на социалистиче-
ския интернационал (си). наши представители участват пълноцен-
но в проведените заседания на комитетите (комитета по икономика, 
социално сближаване и екология, комитет за Югоизточна европа, 
комитет по миграция), съвети и конгреси. представители от бсп 
участваха в конгреса на си в сянтяго де чили, на съвета на си в 
женева, на XXIII конгрес на си в атина. Участието ни на тези форуми 
допринася за разширяване на контактите на двустранно равнище и 
засилване авторитета на бсп сред социалистическите и социалде-
мократическите партии-партньори от региона. в тази насока про-

сергей стани-
шев пред ХХІІІ 
конгрес на си, 
атина, 30 юни 
– 2 юли 2008 г.
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дължи и работата по 
линия на комитета за 
Югоизточна европа, 
който в момента се 
съпредседателства 
от сергей станишев и 
лидера на албанска-
та социалистическа 
партия еди рама. на-
блюдава се също така 
засилено сътрудни-
чеството между си и 
пес при провеждане 
на различни инициа-
тиви за гарантиране 
на стабилността и си-
гурността в региона.

необходимо е да се отбележи, че си е изправен пред необходи-
мостта от реформиране, за да може да отговори адекватно на 
променящите се глобални предизвикателства. бсп също трябва да 
вземе активно участие в процесите за реформиране на тази глобал-
на организация, обединяваща партии от 5 континента.

бсп и партиЯта на европеЙските социалисти

началото на реалното интегриране на бсп в пес започна през про-
летта на 2002 г. въз основа на мисията на пес, проведена през март 
в софия, в президиума на пес беше внесен доклад за състоянието 
на българската левица със съответните препоръки за развитието 
на отношенията на пес с партиите от страната.

със свое решение от 13 септември същата година президиумът на 
пес даде възможност сергей станишев, председател на вс на бсп, 
да започне редовното си участие в заседанията на политическия 
орган на пес като постоянно поканен.

на 24 април 2004 по време на V конгрес на пес бсп бе приета за 
асоцииран член на пес. заедно с това председателят на вс на бсп 
сергей станишев бе одобрен като член на президиума на пес, с 
право на съвещателен глас.

тясното сътрудничество между бсп и пес по естествен начин 
доведе и до последната крачка в дългия процес на интегриране на 
нашата партия в европейското социалистическо семейство – преди 

Георгиос 
папандреу и 
сергей ста-
нишев – ХХІІІ 
конгрес на си, 
атина, 30 юни 
– 2 юли 2008 г.
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ратификацията от европейския парламент на Договора за присъе-
диняване на българия към ес, на своето заседание в париж на 19 
май 2005 г. президиумът на пес взе единодушно решение бсп да 
стане пълноправен член на организацията. 

след приемането си за пълноправен член бсп участва активно в 
органите на пес: председателят на вс на бсп сергей станишев е 
член на президиума, а секретарят на вс на бсп кристиан вигенин 
– на координационния екип на пес.

след спечелване на парламентарните избори през юни 2005 г. 
сергей станишев участва и в срещите на министър-председателите 
от социалистическите и социалдемократическите партии. освен 
това преди важни заседания на съвета на европа представители на 
ръководството на бсп и министрите-социалисти от квотата на бсп 
редовно вземат участие в организираните от пес координационни 
срещи на представителите на правителства (където партията-член-
ка управлява) и на отговарящите по съответната проблематика в 
партията (в случай, че е опозиция). в допълнение, бсп участва и в 
повечето работни групи на пес.

бсп концентрира голяма част от своите усилия в региона на Юго-
източна европа. на 29 и 30 май 2006 г. в софия се проведе между-
народна конференция на тема: “европейският съюз и балканите: да 

алфред Гузен-
бауер, пол ни-
руп расмусен и 
сергей стани-
шев – заседа-
ние на съвета 
на пес, софия, 
21-23 ноември 
2007 г.
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развием прогресивен план за присъединяване”, инициирана и орга-
низирана от пес и бсп. в конференцията взеха участие лидерите на 
социалистическите и социалдемократически партии от балканския 
регион, както и представители на пес и пГ на пес в европейския 
парламент.

през 2007 г. бсп бе домакин на заседанието на съвета на пес, на 
което беше даден старт на подготовката на Манифеста на пес за из-
борите за членове на еп през 2009 г. на заседанието, в което взеха 
участие министър-председателите на българия и австрия – сергей 
станишев и алфред Гузенбауер, и председателят на комисията по 
финансови услуги в американския конгрес, беше приета стратегия 
на пес за постигане на устойчив мир в света, ръководен от прин-
ципите на солидарността чрез демократичните международни 
институции и насърчаването на човешкото развитие и резолюция 
за нова стратегия за хедж фондовете и фондовете за инвестиране 
в дялов капитал. водиха се дебати по въпросите за изменение на 
климата и бъдещето на ес.

в резултат на усилената работа на бсп председателят на вс, сергей 
станишев, беше избран за един от четиримата говорители по основ-
ните теми на Манифеста. той отговаря за частта външна политика.

балканска кон-
ференция на 
пес – софия, 
29 май 2006 г.
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бележити личности от историЯта на партиЯта

Димитър Благоев, наричан още Дядото, е роден на 
14 юни 1856 г. в с. загоричане. в периода 1878-1880 г. 
учи в одеското реално училище, а през 1881- 1885 г. 
в петербургския университет. през декември 1883 г. 
организира първата социалдемократическа група в 
русия (наречена още благоевска група). през 1885 г. 
благоев започва да издава нелегалния вестник "рабо-

чий" и установява връзка с плехановата група в женева. през март 
1885 г. благоев е арестуван и интерниран в българия. от юни 1885 
г. в софия започва да издава списание "съвременен показател". в 
него той пропагандира идеите на научния социализъм. в брошурата 
"какво е социализмът и има ли той почва у нас?" излага основните 
положения на научния социализъм и подлага на критика възгледите, 
че в българия няма условия за социалистическо движение. благоев 
е организатор и основател на българската социалдемократическа 
партия, предшественица на българската социалистическа партия. 
бсДп е основана на 2 август 1891 г. на връх бузлуджа. в периода 
1897-1924 г. благоев ръководи издаването на теоретичния орган на 
партията – сп. “ново време”, като написва над 500 статии. през 1905 
г. превежда на български том І на Марксовия "капитал", като пише 
предговора. Многократно е избиран за народен представител. 
починал на 7 май 1924 г. в софия.

янко Сакъзов е роден в Шумен на 29 септември 1860 
г. Учи в родния си град и във варна. от 1878 г. про-
дължава образованието си в Духовната семинария 
в одеса. от 1880 до 1883 г. следва естествени науки, 
философия и история в Йена, лайпциг и тюбинген 
(Германия), биология в лондон (1883 г.), литература и 
художествена критика в париж (1884 г.). завръща се 

в българия и става учител по естествена история в Шумен. Участва 
като доброволец в сръбско-българската война (1885 г.). след осно-
ваването на бсДп (1891 г.) започва издаването на списание "Ден", 
на което е редактор до 1896 г. сакъзов е един от инициаторите 
за създаване на българския социалдемократически съюз (бсДс). 
редактира печатния орган на бсДс – вестник "Другар". от 1900 г. 
издава списание "общо дело". след разцеплението на брсДп става 
един от лидерите на широките социалисти. Многократно избиран 
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за народен представител. през 1918 г. е министър на търговията, 
труда и индустрията в правителството на александър Малинов 
(18 октомври – 28 ноември 1918 г.). и в правителствата на т. теодоров 
(28 ноември 1918 – 6 октомври 1919 г.). след държавния преврат на 
19 май 1934 г. поради напреднала възраст се оттегля от политиката. 
починал на 2 февруари 1941 г.

георги Димитров е роден на 18 юни 1882 г. в 
с. ковачевци, пернишко. Димитров става член на 
брсДп през 1902 г. през 1909 г. е избран за член на 
цк на партията. през същата година е избран и за 
секретар на общия работнически профсъюз. Георги 
Димитров е депутат в българския парламент от 1913 
до 1923 г. през 1923 г. Димитров заедно с васил ко-

ларов оглавява септемврийското въстание. след потушаването му 
емигрира. на 27 февруари 1933 г., след подпалването на райхстага, 
Димитров заедно с още двама българи (танев и попов) е арестуван. 
те са обвинени за подпалването, но след шумен процес в лайпциг 
(21 септември – 23 декември 1933 г.), наблюдаван от цяла европа, 
са оправдани. българските власти не допускат Димитров да се вър-
не в българия. той получава съветско гражданство и заминава за 
Москва. през 1935 г. на VІІ конгрес на коминтерна, след изнасянето 
на известния доклад за създаване на антифашистките "народни 
фронтове", Димитров е избран за генерален секретар на междуна-
родната комунистическа организация. от 1937 до 1945 г. е депутат 
във върховния съвет на ссср. по време на втората световна война 
той е инициатор на създаването на отечествения фронт в българия. 
на 6 ноември 1945 г. Димитров се завръща в българия. организира 
референдума, с който на 15 септември 1946 г. българия е обявена 
за народна република. на 6 ноември 1946 г. Георги Димитров 
оглавява българското правителство. през 1948 г. става генерален 
секретар на българската комунистическа партия. почива в барвиха 
близо до Москва на 2 юли 1949 г. на негово име е наречен град 
Димитровград.

Васил коларов е роден на 16 юли 1877 г. в Шумен. 
от 1895 г. е учител в никополското начално училище. 
през 1897 г. става член на бсДп. от 1905 г. коларов 
е член на цк, а в периода 1919-1923 г. е секретар на 
бкп. в периода 1913-1923 г. е депутат в народното 
събрание, от 1922 г. е член на президиума на комин-
терна, а от 1923 г. е генерален секретар на изпъл-

кома. през септември 1923 г. коларов заедно с Георги Димитров 
ръководи септемврийското въстание. след разгрома му емигрира 
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и задочно е осъден на 15 години затвор. коларов се връща в бълга-
рия през 1945 г. в периода 1945-1946 г. е председател на народното 
събрание, през 1946-1947 г. е временен президент, а през 1947-1949 
г. е първи заместник министър-председател и министър на външ-
ните работи. през 1949 г. става министър-председател на народна 
република българия. Умира на 23 януари 1950 г.

Никола габровски е роден на 6 септември 1864 г. 
във велико търново. Учи в семинарията на петро-
павловския манастир край лясковец, а след това 
продължава в александровската гимназия в гр. ни-
колаев (русия). след завършването й през 1884 г. учи 
право в женева. през 1887 г. се завръща в българия и 
постъпва като съдия в софийския окръжен съд. като 

един от първите съратници на Димитър благоев взема участие в 
свикването на търновската сбирка през 1891 г. и в създаването на 
бсДп същата година. от 1892 г. до 1894 г. е редактор на в. "работ-
ник", участва и в издаването на "българска социалдемократическа 
библиотека". след разцеплението в брсДп през 1903 г. е на страната 
на широките социалисти. през 1914 г. скъсва контактите си с тях 
и влиза в брсДп – тесни социалисти. Убит на 11 юли 1925 г. във 
велико търново по време на белия терор след атентата в църквата 
"св. неделя".

георги кирков (Майстора) е роден на 15 август 
1867 г. в плевен в семейството на учител – възрож-
денец. от 1879 до 1886 г. учи в град николаев, русия. 
през 1887 г. завършва априловската гимназия в 
Габрово. през 1892 – 1895 г. следва картография 
във виена. завръща се през 1895 г. в българия и 

става член на брсДп. Г. кирков е сред най-близките съратници 
на Д. благоев. през 1897 – 1898 г. се оформя като един от най-та-
лантливите български публицисти и сатирици. литературните си 
творби подписва с псевдонима Майстор Гочу зулямя, откъдето идва 
прозвището му – Майстора. член е на цк на партията от 1898 г. до 
края на живота си (1919). секретар-касиер е на централния комитет 
през 1905 – 1919 г., а от 1909 г. – секретар на партията. избиран е 
за народен представител в ХІ (1901), ХVІ (1913) и ХVІІ (1914 – 1919) 
онс. като депутат е изключително активен, а речите му са образец 
на ораторското изкуство. през 1911 – 1914 г. е общински съветник 
в софия. Участник в балканските войни (1912 – 1913) като запасен 
офицер. основоположник е на орсс (1904), секретар на синдикал-
ния комитет на орсс през 1905 – 1909 г. Участник в конгресите на 
втория интернационал в Щутгарт (1907) и копенхаген (1910) и на 
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втората балканска социалдемократическа конференция в букурещ 
(1915).

Христо кабакчиев е роден на 2 януари 1878 г. в град 
Галац, румъния. живее и учи във варна, където се 
установява семейството му след освобождението на 
българия. от 1897 г. е член на брсДп. Учи медицина 
във Франция и право в Швейцария. през 1899 г. се за-
връща поради заболяване и завършва юридическото 
си образование в софия. от 1904 г. е адвокат в софия. 

близък съратник на Д. благоев, един от изтъкнатите дейци и теоре-
тици на партията. от 1905 до 1928 г. е член на цк; през 1910 – 1923 
г. е редактор на “работнически вестник”. Делегат на брсДп (т.с.) на 
конгресите на ІІ интернационал в копенхаген (1910 г.) и базел (1912 
г.) и първата балканска социалдемократическа конференция (1909 
г.). през 1914 – 1923 г. е народен представител. Делегат на ІІ (1920), 
ІV (1922) и VІ (1928) конгрес на коминтерна. Участва в подготовката 
на септемврийското въстание от 1923 г., арестуван и осъден на 12 
и половина години затвор. през 1926 г. е амнистиран и емигрира 
в австрия, а през 1927 г. – в Москва. член на вкп (б) от 1928 г. пре-
подава и работи в различни съветски и коминтерновски институти. 
пише трудове по история на партията.

кръстьо Раковски е роден на 1/13 август 1873 г. 
в котел. като студент по медицина в женева (1890 
– 1893) е един от ръководителите на българската 
студентска социалдемократическа група и секретар 
на основания през 1892 г. в женева български соци-
алдемократически съюз. поддържа лични контакти 
с Фр. енгелс, в. либкнехт, к. кауцки, р. люксембург, 

ж. Гед и др. Участва в дейността на плехановата група “освобожде-
ние на труда”. Делегат е на конгресите на ІІ интернационал в цюрих 
(1893), лондон (1896) и амстердам (1904). член е на Международно-
то социалистическо бюро (1904 – 1914). през 1893 – 1897 г. продъл-
жава медицинското си образование в берлин, нанси и Монпелие 
и защитава докторат във Франция. натоварен е с мисия от Мсб 
да съдейства за обединението на тесните и широките социалисти 
в българия (1911 – 1912). член е на цк на румънската социалде-
мократическа партия. Участва в работата на социалистическите 
конференции в цимервалд (1915), берн (1916) и стокхолм (1917). 
от 1917 г. се установява в русия и става член на болшевишката 
партия. заема отговорни държавни длъжности; от 1918 до 1923 г. 
е председател на съвета на народните комисари на Украйна. член 
е на цк на вкп (б) (1919 – 1926). Дипломатически представител на 
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ссср в англия (1923 – 1924) и Франция (от 1925). изключен е от 
вкп (б) (1927) заради участие във вътрешнопартийната опозиция; 
възстановен е през 1934 г. арестуван и осъден през 1937 – 1938 г., 
разстрелян през 1941 г. реабилитиран през 1988 г.
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ръковоДни партиЙни и Държавни ДеЙци (1944-2009 г.)

(председатели на партията, министър-председатели, 
държавни глави, председатели на парламента)

Александър лилов (р. 31 август 1933 г.) – член-ко-
респондент на бан, професор, доктор на философ-
ските науки, автор на множество монографии, студии 
и статии в областта на философията на културата, 
естетиката и политологията. започва политическото 
си израстване като член на цк на ДкМс. в периода 
1974-1983 г. е член и на политбюро на цк на бкп и 

член на Държавния съвет на нрб. Между 1984-1989 г. е директор 
на института за съвременни социални теории. в периода февруари 
1990 – октомври 1991 г. е избран за председател на бкп/бсп. от 
1991 г. е директор на центъра за стратегически изследвания към вс 
на бсп. Дългогодишен народен представител. 

Андрей луканов (26 септември 1938 – 2 октомври 
1996 г.) – завършва института за международни 
отношения в Москва, след което става първи секре-
тар в постоянното представителство на нрб в оон, 
женева. в годините 1972-1976 е заместник-министър 
и първи заместник-министър на външната търговия. 
Дългогодишен заместник-председател на Минис-

терския съвет, народен представител, постоянен представител на 
нрб в сив, Москва, и министър на външноикономическите връзки. 
през 1990 г. е министър-председател на българия в двете поред-
ни социалистически правителства. от 1991 до 1996 г. е народен 
представител. през 1992 г. е арестуван по Дело №3 за отпускане на 
кредити и безвъзмездни помощи на страните от т. нар. трети свят. 
на 30 декември 1992 г. е освободен. на 2 октомври 1996 г. е убит в 
софия. през март 1997 г. европейският съд за правата на човека му 
присъжда (посмъртно) парично обезщетение за неправомерните 
действия на прокуратурата.

Антон Югов (15 август 1904 – 6 юли 1991 г.) – за-
вършва Международната ленинска школа в Москва. 
през 1937 г. става член на цк и политбюро на брп 
(к). през 1941 г. е арестуван и интерниран в лагера 
“Гонда вода”. в годините на втората световна война 
е ръководител на военната комисия при цк на брп 
(к), за което е осъден задочно на смърт. Участва дей-

но в организирането на антифашистката съпротива като член на 
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Главния щаб на нова. след 9 септември 1944 г. става министър на 
вътрешните работи в правителствата на к. Георгиев и Г. Димитров. 
Дългогодишен член на политбюро на цк на брп(к)/бкп, народен 
представител, подпредседател на Мс, както и министър в различни 
ресори. от 1956 до 1962 г. е министър-председател на нрб. през 
1972 г. е обвинен във фракционна антипартийна дейност и изклю-
чен от цк на бкп. на 8 януари 1990 г. е политически реабилитиран с 
решение на политбюро на цк на бкп.

Владимир Бонев (3 ноември 1917 – 20 април 
1990 г.) – следва медицина в белград и софия. през 
1944 г. е ръководител на бойни групи в софия. след 
войната последователно изпълнява длъжностите 
първи секретар на околийския комитет на брп (к) в 
кюстендил, втори секретар на Градския комитет на 
бкп в софия. Дългогодишен народен представител. 

от 1972 до 1981 г. е председател на VІ-VІІ онс. в годините 1981-1989 
е член на Държавния съвет на нрб и председател на централния 
комитет на борците против фашизма и капитализма.

Вълко Червенков (6 септември 1900 – 21 октом-
ври 1980 г.) – започва политическата си кариера в 
младежката организация на бкп. редактор на сп. 
“Младеж”. след 1925 г. емигрира в ссср. осъден 
задочно на смърт. завършва Международната ле-
нинска школа в Москва, след което заема ръководни 

длъжности в коминтерна. в годините на втората световна война 
заема длъжността директор на Международната ленинска школа 
в Москва, член е на задграничното бюро на цк на брп(к) и главен 
редактор на радиостанция “Христо ботев”. след войната е предсе-
дател на комитета за наука, изкуство и култура и подпредседател 
на Мс. от 1950 до 1956 г. е председател на Министерския съвет и 
генерален секретар на цк на бкп. през 1962 г. е изключен от бкп. 
през 1969 г. членството му в партията е възстановено.

георги Атанасов (р. 25 юли 1933 г.) – дългогодишен 
член на рМс, впоследствие секретар и първи секре-
тар на цк на ДкМс. през 1968-1976 г. е завеждащ 
отдел “наука и образование” при цк на бкп. от 1981 
до 1984 г. е заместник-председател на Държавния 
съвет и председател на комитета за държавен и 

народен контрол. в периода 1986-1990 г. е министър-председател 
на българия. от 1987 до 1990 г. е член на политбюро на цк на бкп. в 
годините 1992-1994 е осъден за злоупотреба с държавни средства 
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на 10 години затвор. помилван от президента желю желев през 
1994 г.

георги Дамянов (23 септември 1892 – 28 ноември 
1958 г.) – от 1912 г. е член на брсДп (т.с.). запасен 
офицер в първата световна война. Участник в сеп-
темврийското въстание като командир на дружина. 
след това емигрира първоначално в Югославия, 
след това в ссср. осъден два пъти задочно на смърт. 

през 1925 г. става офицер в червената армия. завършва военната 
академия “М. в. Фрунзе”. от 1937 г. е член на задграничното бюро 
на цк на брп, а след това е избран и за член на политбюро на цк 
на брп (к). от 1946 до 1950 г. е министър на войната и на народната 
отбрана в правителствата на Г. Димитров и в. червенков. в периода 
1950-1958 г. е председател на президиума на народното събрание.

георги Пирински (р. 10 септември 1948 г.) – завърш-
ва вии в софия, след което работи като икономист 
към Министерството на външната търговия. от 1980 
до 1990 г. е последователно заместник-министър, 
първи заместник-министър на търговията, първи 
заместник-министър на външноикономическите 
връзки, заместник-председател на Министерския 

съвет. от 1990 г. е член на вс на бсп, член на иб и заместник-предсе-
дател на партията. в периода 1990-2001 г. е народен представител, 
заместник-председател на парламентарната група на бсп в 38-ото 
онс. през 1995-1996 г. е министър на външните работи в прави-
телството на ж. виденов. през 1996 г. е кандидат за президент. в 
периода 2005-2009 г. е председател на 40-ото онс.

георги Първанов (р. на 28 юни 1957 г.) – доктор по 
история и автор на книги, студии и статии. научен 
сътрудник в института по история на бкп. в периода 
1992-1996 г. е директор на центъра за исторически 
и политологически изследвания към вс на бсп. от 
1991 г. е член на вс на бсп и на изпълнителното 
бюро на партията. през 1994 г. е избран за замест-

ник-председател на вс на бсп. от 1996 до 2001 г. е председател на 
вс на бсп. Дългогодишен народен представител. от 1997 до 2001 
г. е председател последователно на парламентарната група на Де-
мократичната левица и на парламентарната група на коалиция за 
българия в народното събрание. през ноември 2001 г. е избран за 
президент на република българия, встъпва в длъжност на 22 януари 
2002 г. през 2006 г. е преизбран за втори мандат за президент на 
република българия.
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гриша Филипов (13 юли 1919 – 2 ноември 1994 
г.) – в годините на втората световна война е осъ-
ден последователно на 12 и 15 години затвор за 
противодържавна дейност. през 1951 г. завършва 
икономика в Москва, след което изпълнява длъж-
ността председател на комисията по новата система 
за планиране и ръководство. Дългогодишен член 

на цк на бкп и член на политбюро, народен представител, първи 
заместник-председател на Държавния комитет по планиране с ранг 
на министър, член на Държавния съвет. от 1981 до 1986 г. е предсе-
дател на Министерския съвет на нрб. вследствие на политическите 
промени от 1989 г., през 1990 г. е изключен от бсп.

Димитър ганев (28 октомври 1898 – 20 април 1964 
г.) – участник в първата световна война и в септем-
врийското въстание. Дългогодишен член на цк на 
независимите работнически професионални съюзи. 
през 1935 г. е арестуван в румъния и осъден на 10 
години затвор. през 1940 г. е освободен от затвора, 

след което става член на политбюро на цк на брп (к). след втората 
световна война е дългогодишен народен представител, посланик 
на българия в румъния и в чехословакия, министър на външната 
търговия в правителствата на Г. Димитров, в. коларов и в. червен-
ков и член на политбюро на цк на бкп. в периода 1958-1964 г. е 
председател на президиума на народното събрание.

жан Виденов (р. 22 март 1959 г.) – завършва 
Московския държавен институт за международни 
отношения. от 1990 г. е член на вс на бсп. в периода 
1990-1997 г. е народен представител. в годините 1991-
1997 г. е председател на вс на бсп. от 1995 до 1997 г. 
е министър-председател на република българия. 

минчо Нейчев (23 март 1887 – 11 август 1956 г.) – 
завършва право и философия в Швейцария. Участник 
в септемврийското въстание. арестуван и впослед-
ствие амнистиран. в годините на втората световна 
война е интерниран в лагера “кръсто поле”. след 9 
септември 1944 г. става министър на правосъдието 

в правителството на к. Георгиев и министър на народното просве-
щение в правителството на Г. Димитров. Дългогодишен народен 
представител. в периода 1947-1949 г. е председател на президиума 
на VІ внс. Между 1950-1956 г. е министър на външните работи в 
правителствата на в. червенков и а. Югов. председател на ІІ онс.
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Петър младенов (22 август 1936 – 31 май 2000 
г.) – завършва института за международни отноше-
ния в Москва. Дългогодишен деец на ДкМс. през 
1969-1971 г. е първи секретар на общинския комитет 
на бкп във видин. в периода 1971-1990 г. е член на 
цк на бкп, министър на външните работи в прави-
телствата на ст. тодоров, на Гр. Филипов и на Г. атана-

сов. Дългогодишен народен представител и член на политбюро на 
цк на бкп. през 1990 г. е избран за председател (президент) на нрб. 
подава оставка от поста на 6 юни 1990 г. 

Райко Дамянов (23 декември 1903 – 17 юли 1986 
г.) – през 1924 г. е изключен от всички учебни заведе-
ния за комунистическа дейност. член на бкМс. през 
1927 г. е осъден на 7 години лишаване от свобода за 
антидържавна дейност. емигрира първоначално в 
сърбо-хърватско-словенското кралство, след това 
в ссср. през 1938-1939 г. е участник в испанската 

гражданска война. член на испанската комунистическа партия. в го-
дините на втората световна война е партизанин в Горнооряховския 
и Габровския партизански отряд. от 1946 до 1949 г. е подпредседа-
тел и председател на VІ внс. Дългогодишен народен представител 
(1948-1966 г.).

Сава гановски (1 март 1897 – 24 април 1993 г.) – 
завършва философия и педагогика в софийския 
университет, специализира в берлин и в Москва, 
където е и преподавател по философия и литерату-
ра в Московския университет. в годините на втората 
световна война е въдворен в концлагер заради 
комунистическа дейност, след което става партиза-

нин. след войната е дипломатически представител на българия в 
румъния и в Югославия, заместник-министър на външните работи 
в правителството на Георги Димитров, председател на комитета 
за наука, изкуство и култура в правителствата на васил коларов и 
вълко червенков. Дългогодишен народен представител. в периода 
1965-1971 г. е председател на бюрото на ІV-V онс. 

Сергей Станишев (р. 5 май 1966 г.) – завършва 
историческия факултет на Московския държавен 
университет с докторска степен. през 1995-2000 г. 
работи като експерт по външната политика на бсп. 
през 1998-2000 г. специализира политически науки 
и международни отношения съответно в Москва и 
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лондон. в периода 2001-2005 г. е народен представител, председа-
тел на пГ на коалиция за българия, председател на висшия съвет 
на бсп. от 2005 до 2009 г. е министър-председател на република 
българия.

Станко Тодоров (10 декември 1920 – 17 декември 
1996 г.) – дългогодишен деец на младежкото комунис-
тическо движение. Участва в нелегалната съпротива, 
осъден задочно на смърт. след втората световна 
война става последователно секретар на ок на бкп 
в софия, министър на земеделието, министър на зе-
меделието и горите, заместник-председател на Мс, 

председател на Държавната планова комисия. Дългогодишен член 
на цк на бкп, член на политбюро и народен представител. в пери-
ода от 1971 до 1981 г. е министър-председател на нрб. в годините 
1981-1990 е председател на VІІІ и ІХ онс.

Тодор живков (7 септември 1911 – 5 август 1998 
г.) – участва в нелегалната съпротива в годините на 
втората световна война. след 9 септември 1944 г. е 
последователно кандидат-член, а впоследствие и 
член на цк на брп (к)/бкп, секретар на партията, член 
на политбюро на цк на бкп. през 1954 г. е избран за 
първи секретар на цк на бкп. в периода 1956-1962 г. 
е член на президиума на нс. от 1962 до 1971 г. е пред-

седател на Министерския съвет, а от 1971 до 1989 г. е председател 
на Държавния съвет на нрб. през 1981 г. става генерален секретар 
на цк на бкп. Дългогодишен народен представител. на 10 ноември 
1989 г. е освободен от заеманите държавни и партийни постове, 
а на 13 декември 1989 г. е изключен от бкп. в периода 1990-1997 
г. е арестуван и подведен под съдебна отговорност. през 1992 г. е 
осъден от върховния съд на 7 години, които са заменени с домашен 
арест. на 9 февруари 1996 г. върховният съд отменя присъдата и 
прекратява делата срещу живков. 

Фердинанд козовски (27 януари 1892 – 12 сеп-
тември 1965 г.) – участник в балканските войни и 
офицер в първата световна война. завършва право 
в софийския университет. секретар на околийския 
комитет на бкп в гр. кнежа. един от ръководителите 
на Юнското и септемврийското въстание във вра-
чанско. емигрира първоначално в сърбо-хърватско-

словенското кралство, впоследствие в ссср, където завършва воен-
ната академия “М. в. Фрунзе” и става офицер от съветската армия. 
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в годините 1936-1939 е интербригадист в испания. от 1939 до 1945 
г. завежда българската редакция при радио “Москва”. редактор на 
нелегалната радиостанция “Христо ботев” и член на цк на брп (к). 
след 9 септември 1944 г. става помощник-главнокомандващ бъл-
гарската народна армия. през 1945-1947 г. е заместник-министър 
на войната и на народната отбрана в правителствата на кимон Геор-
гиев и Георги Димитров и началник на политическото управление 
на армията. Дългогодишен народен представител. през 1949-1950 
г. е пълномощен министър на българия в Унгария и полша. от 1949 
до 1965 г. е председател на бюрото на І-ІV онс. Между 1950 и 1958 г. 
е главен секретар на националния съвет на оФ.
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наШи интелектУални върХове

гео милев е роден на 15 януари 1895 г. в с. радне 
махле (дн. гр. раднево), в семейството на учител. по-
късно баща му се премества в стара загора, където 
основава книжарница и издателство. през 1907 г. 
учи в старозагорската гимназия (1907–1911), където 
издава ръкописни вестници, съставя сборници, 
които сам илюстрира, пише хумористични, патрио-

тични и интимни стихотворения в стила на пенчо славейков. през 
ученическите си години превежда от руски език стихове на а. пуш-
кин, М. лермонтов, н. некрасов, а. с. колцов, а. а. Фет и др. през 
1911–1912 г. следва романска филология в софийския университет 
„св. климент охридски“, след което продължава образованието 
си в лайпциг, където слуша лекции по философия и по театрално 
изкуство и пише дисертация за р. Демел. през декември 1913 г. в 
списание „листопад“ се появяват първите му публикации в зряла 
възраст – „литературно-художествени писма от Германия“. в годи-
ните след първата световна война е заподозрян, че е английски 
шпионин (заради пътуване до лондон през юли 1914 г.), арестуван 
е в Хамбург, но впоследствие е освободен. след завръщането си 
в българия (1915 г.) печата литературни листове за с. Маларме, 
р. Демел, пол верлен, емил верхарн и Фр. ницше. същевременно 
популяризира младите български поети-символисти – н. лилиев, 
Д. Дебелянов, т. траянов, л. стоянов и н. райнов. Мобилизиран е и 
като подофицер участва във войната през 1916-1917 г. тежко ранен 
в главата, загубва дясното си око. лекува се в Германия (февр. 1918 
– март 1919 г.). отразява революционния кипеж в Германия в някои 
откъси на “Грозни прози”. печата сп. “акцион” под влияние на новите 
явления в немската литература и изкуство. завръща се в българия 
и започва издаването на сп. “везни” (1919-1922 г.) – трибуна на бъл-
гарския символизъм и експресионизъм. в сп. “пламък” през 1924 г. 
публикува статии “Грозни прози”, поемата “септември”, началото на 
поемата “ад”. Даден е под съд заради “септември”, а през януари 
1925 г. сп. “пламък” е забранено. на 14 май 1925 г. е осъден на строг 
тъмничен затвор, парична глоба и лишаване от граждански и поли-
тически права за 2 години. Убит е през май 1925 г. 

Христо Димитров измирлиев (Смирненски) е 
роден на 17 септември 1898 г. в град кукуш, днешна 
Гърция. след опожаряването на родния му град 
семейството му се премества в крайните източни 
квартали на софия. работи известно време като 
вестникар и репортер, а също и като писар. литера-
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турната му дейност започва още в гимназиалния курс, където пише 
хумористични стихотворения. от началото на 1915 г. по примера на 
по-големия си брат, хумориста тома измирлиев (1895 – 1935), смир-
ненски започва да сътрудничи на редица хумористични издания 
– най-напред на вестник „к’во да е“, където за пръв път се подписва 
с един от най-известните си псевдоними като хуморист – ведбал. от 
следващата година публикува хумористични стихове и фейлетони 
в „българан“, „родна лира“, „Художествена седмица“, „смях и сълзи“, 
„барабан“, „сила“. необикновено находчив и плодовит, ведбал става 
един от най-търсените и популярни за онова време хумористи. 
през 1917 г. за пръв път се подписва с псевдонима смирненски, 
с който остава в класиката на българската литература. през май 
1917 г. постъпва като юнкер във военното училище, където продъл-
жава да пише и да публикува в хумористични издания. през април 
1918 г. излиза първата му стихосбирка „разнокалибрени въздишки 
и стихове в проза“. силно въздействие върху идейното развитие на 
младия поет оказва войнишкото въстание през 1918 г. Ужасен от 
жестокостта, с която правителството разгромява метежниците, той 
напуска военното училище. след войната смирненски става член 
на редколегията на „българан“, но същевременно изкарва прехра-
ната си като писар, репортер, касиер, редактор, коректор и др. през 
ноември 1919 г. по решение на комунистическата партия започва 
да излиза седмичното хумористично художествено-литературно 
списание „червен смях“. Участието на смирненски в списването му 
има решаващо значение за него. Хуморът му става все по-социално 
насочен. постепенно социалната принадлежност на смирненски 
става решаващ фактор във формирането на възгледите му и съз-
нанието му е пропито от идеята, че е боец на пролетариата. през 
пролетта на 1920 г. става член на комунистическия младежки съюз, 
а през 1921 г. – на комунистическата партия. в края на февруари 
1922 г. партийното издателство „общо работническо кооперативно 
дружество „освобождение“ отпечатва втората и последна издадена 
приживе стихосбирка на смирненски – „Да бъде ден!“. тя  откроява 
поета като ярко талантлива и силна индивидуалност – творец, чието 
творчество е силно социално ангажирано, което носи новия цен-
ностен модел, новите обществени и естетически каузи в разноли-
ката българска литература на второто десетилетие на ХХ век. през 
пролетта на 1921 г. смирненски заболява от паратиф, а след това и 
от туберколоза. в края на май с. г. е отпечатана последната му твор-
ба – сатирата „приказка за стълбата“, в която поетът разобличава 
политическите ренегати, въздигнали се от социалните низини и ста-
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нали „принцове“. тази сатирична творба на смирненски неслучайно 
е номинирана от българската литературна критика за най-зрялата в 
неговото творчество. на 18 юни 1923 г. поетът издъхва, малко преди 
да навърши 25-годишна възраст. на погребението му прочувствено 
слово произнася Гео Милев.

Никола йонков Вапцаров е роден на 7 декември 
1909 г. в гр. банско. баща му Йонко вапцаров е вой-
вода на вМро. никола вапцаров учи в гимназията в 
разлог (1924-1926), след това в Морското машинно 
училище във варна (1926-1932), по-късно наречено 
на негово име. той е на практика първо на кораба 
„Дръзки“, а през април и май 1932 г. с кораба „бургас“ 

посещава цариград, Фамагуста, александрия, бейрут, порт саид и 
Хайфа. по-късно постъпва на работа във фабриката на „българска 
горска индустрия“ аД в село кочериново като огняр и после меха-
ник. избран е за председател на професионалното дружество, за-
щитаващо правата на работниците и вероятно по това време става 
член на бкп. едновременно с това организира, пише и играе роли 
в любителски театър. Уволнен е от фабриката през 1936 г. след ава-
рия. премества се в софия, където дълго време остава без работа. 
в периода 1936-1938 г. работи като техник във фабриката на братя 
бугарчеви за кратко, след това като огняр в бДж и в софийския об-
щински екарисаж. същевременно издава стихотворения в различни 
вестници, печели литературния конкурс на сп. “летец” със стихотво-
рението “романтика”. през 1938 г. става член и е един от главните 
активисти в Македонския литературен кръжок в софия. през 1939 
г. подготвя единствената си стихосбирка “Моторни песни”, излязла 
от печат през 1940 г. същата година събира из пиринска Македония 
подписи в подкрепа на т. нар. соболева акция, организирана от бкп. 
за тази дейност той е съден и интерниран в Годеч. след завръщане-
то си (септември 1941 г.) се занимава със саботажи срещу немските 
войски, в качеството си на ръководител на централната военна 
комисия при цк на бкп. организира снабдяването на нелегалните с 
оръжие, документи и квартири, за което е арестуван през март 1942 
г. на 23 юли е осъден на смърт и още същата вечер – разстрелян, за-
едно с антон иванов, антон попов, петър богданов, Георги Минчев, 
атанас романов и др. (общо 12 души) на Гарнизонното стрелбище в 
софия. по-късно е амнистиран, а през 1952 г. получава посмъртно 
световната награда за мир. стихотворенията му са преведени на 
60 езика. стихотворения му посвещават Дамян Дамянов, елисавета 
багряна, албанският поет Марк Гуракуки и други. 
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Стефан иванов Продев (1927 – 2001) е писател, есе-
ист и публицист, дългогодишен главен редактор на 
вестник „Дума“ (1990 – 1999), а преди това редактор 
и на предшественика му „работническо дело“ (1989) 
и редактор на изданията на бта „лик“ и „паралели“ 
(1965 – 1979). бил е отговорен секретар на в. “ли-
тературни новини” (1957 – 1959), главен редактор 

на сп. “софия”, на вестник “народна култура” (“култура” в периода 
1984 – 1988 и 1989 – 1990 г.). председател е на съюза на българските 
журналисти (1990 – 2000 г.). през 2005 г. посмъртно е награден с на-
градата “черноризец Храбър”. Депутат в VІІ велико народно събра-
ние. стефан продев е един от строителите на съвременна българия. 
интелектуалец с активна гражданска позиция още по времето на 
държавния социализъм, той се включва в гражданските движения 
и инициативи, които подготвят условията за промените след 1989 
година. той е един от участниците в закуската с Франсоа Митеран, 
събитие, чрез което борбата за демокрация в българия официално 
получава международна подкрепа. като депутат във великото на-
родно събрание от листата на бсп той работи за утвърждаване на 
конституционните основи на българския преход към демокрация 
и социална пазарна икономика. стефан продев има важен принос 
за създаване на новата българска журналистика. от неговата школа 
израстват водещите журналисти, които постепенно навлизат в 
различните медии и задават тон за формиране на дневния ред на 
обществото в годините на прехода. Голяма е заслугата на стефан 
продев за съхраняването и модернизацията на бсп в най-тежките 
години, когато да си социалист означава да си носиш кръста към 
Голгота. като главен редактор на вестник “Дума” той развива и 
налага нова концепция за левия печат и левия вестник. неговите 
колонки “ние пак сме тук” и “Мили хора” дават кураж на хилядите 
социалисти и мобилизират партията в процеса на трансформация 
от комунистически към социалистически тип организация в демо-
кратична българия.

Валери Петров (псевдоним на валери нисим Мево-
рах) е роден на 22 април 1920 г. в софия. български 
поет, сценарист, драматург и преводач. академик на 
бан (2003). баща му – д-р нисим Меворах, е виден 
адвокат, обществен деятел и дипломат. Майка му – 
Мария петрова, е преподавателка по френски език 
в една от столичните гимназии. валери петров учи 

в италианското училище в софия. първите си стихове печата през 
1936 г. в сп. “Ученически подем”. през 1938 г. излиза от печат първата 
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му книга “птици към север”, подписана с псевдонима асен раковски. 
през 1944 г. валери петров завършва медицина в софийския уни-
верситет. през есента и зимата на 1944 г. работи в радио “софия”, след 
което участва във втората фаза на отечествената война като военен 
писател (в редакцията на в. ”Фронтовак”). след войната е един от 
основателите и заместник-главен редактор на в. “стършел” (1945 – 
1962). служи като лекар във военна болница и в рилския манастир. 
от 1947 до 1950 г. работи в българската легация в рим като аташе по 
печата и културата. през тези години, като делегат на литературни 
конгреси, пътува до америка, Швейцария, Франция. през 1949 г. 
излиза стихосбирката му “стихотворения”. през следващите години 
валери петров работи като редактор в студия за игрални филми. 
автор на сценарии на филми като “точка първа” (1956), “на малкия 
остров” (1958), “слънцето и сянката” (1962), “рицар без броня” (1966). 
през 1961 – 1962 г. е редактор в издателство “български писател”. 
наред с това валери петров е и талантлив преводач. прави едни 
от най-добрите преводи на Шекспировите творби. негово дело са 
също и преводи на Джани родари, ръдиард киплинг, сергей Михал-
ков и др. носител на литературната награда на Министерството на 
просветата за 1987 г. вписан е в почетния списък на Международния 
съвет за детската книга за “пет приказки” за 1988 г. през 1990 – 1991 
г. е народен представител в VІІ внс. през 2007 г. валери петров е 
удостоен от министър-председателя сергей станишев с престижна-
та държавна награда “св. паисий Хилендарски”.
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ХронолоГиЯ на конГресите и на нЯкои  
по-важни конФеренции и пленУМи  
на бсп и събитиЯ от неЙната историЯ

І. 1891 – 1918 г.

първи конгрес на Българската социалдемократическа партия – буз-
луджа, 20 юли (2 август н.ст.) 1891 г. присъстват 15 делегати, сред 
които: Димитър благоев, никола Габровски, евтим Дабев и други. 
обявява се създаването на бсДп. приети са програма и резолюция 
за организацията (устав) на партията.

втори конгрес на Бсдп – пловдив, 20 август (1 септември н.ст.) 1892 
г. присъстват делегати от 7 града (Габрово, Дряново, пловдив, 
сливен, търново, Ямбол, стара загора). конгресът обявява открито 
бсДп като политическа организация. приета е окончателно про-
грама на бсДп. обсъден е организационният й устав.

трети (извънреден) конгрес на Бсдп – търново, 4 – 6 (16 – 18 н.ст.) юли 
1893 г. присъстват 24 делегати, представляващи 13 социалдемокра-
тически дружини и един работнически клуб. приети са резолюции 
и решения: за участие в законодателните избори през юли 1893 г.; 
относно градско-общинската програма; за селските общински съ-
вети и за окръжните съвети. приет е окончателно организационен 
устав на бсДп. избран е общ съвет в състав: Д. благоев, н. Габров-
ски, Г. Георгиев, т. постомпиров, М. бойчинов и Д. Георгиев. 

първи конгрес на Българската работническа социалдемократиче-
ска партия – софия, 3 – 7 (15 – 19 н.ст.) юли 1894 г. присъстват 44 
делегати, представляващи 25 партийни групи и дружинки. приети 
са програма и Устав на брсДп. избран е централен комитет в със-
тав: Д. благоев, Г. Георгиев, Я. сакъзов, Г. бакалов и Г. богоев. в ре-
дакционния комитет на партийния печат са включени: Д. благоев, 
Я. сакъзов, Г. Георгиев и Г. бакалов.

втори конгрес на БРсдп – софия, 27 – 31 юли (8 – 12 август н.ст.) 
1895 г. Участват 37 делегати, представляващи 32 партийни групи, 
работнически клубове и дружества. приети са решения за устната 
пропаганда и агитация, за периодичния партиен печат, по коопера-
циите, по избирателните компромиси, по македонското движение, 
по стачките и други. избран е цк (Д. благоев, Я. сакъзов, Г. Георгиев, 
Г. бакалов и н. спасов).
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трети конгрес на БРсдп – софия, 21 – 25 юли (2 – 6 август н.ст.) 1896 
г. Участват 20 делегати от 15 партийни групи. приети са решения 
за партийната организация, по отчета на депутатите-социалисти, за 
редактирането и издаването на в. “социалист” и сп. “Ден”, относно 
участието в общинските избори, по въпроса за стачките и коопе-
ративните дружества. в цк са преизбрани Д. благоев, Я. сакъзов, 
Г. Георгиев и Г. бакалов.

четвърти конгрес на БРсдп – казанлък, 13 – 18 (25 – 30 н.ст.) юли 1897 
г. присъстват 47 делегати от 22 партийни групи, един политически 
клуб и едно работническо дружество. приет е нов организацио-
нен устав на брсДп. избран е цк в състав: Я. сакъзов, ст. Георгиев, 
Д. благоев, Г. Георгиев и иван банков.

пети конгрес на БРсдп – Ямбол, 12 – 17 (24 – 29 н.ст.) юли 1898 г. Участ-
ват 52 делегати от 21 партийни организации. приети са решения 
по дейността на цк, финансов отчет относно организацията на пар-
тията и за партийния печат. избран е цк, в който влизат Д. благоев, 
е. Дабев, Г. кирков, к. бозвелиев и М. иванов.

Шести конгрес на БРсдп – Габрово, 11 – 18 (23 – 30 н.ст.) юли 1899 
г. Делегатите са 46 и представляват 30 партийни организации. 
приети са резолюции и решения по отчета на цк и парламентар-
ната група, за участието в изборите и други. приета е програма за 
общинските избори по доклад на Д. благоев. за членове на цк са 
избрани Д. благоев, е. Дабев, к. бозвелиев, Г. кирков и п. брънеков.

седми конгрес на БРсдп – сливен, 9 – 14 ( 22 – 27 н.ст.) юли 1900 г. 
присъстват 72 делегати от 35 партийни организации. приети са 
резолюции и решения за потребителните кооперации и земе-
делското движение (предложени от Я. сакъзов), по отчета на цк 
и парламентарната група и други. в цк са избрани: к. бозвелиев, 
Д. благоев, Я. сакъзов, Г. кирков и п. брънеков.

осми конгрес на БРсдп – плевен, 22 – 28 юли (4 – 10 август н.ст.) 1901 
г. Участват 68 делегати, представляващи 36 партийни организации. 
приети са решения за минимална програма на партията и програ-
ма за общинските и окръжните съвети. Утвърден е правилник за 
вътрешната уредба на брсДп. в цк са избрани: Д. благоев, Г. кир-
ков, Я. сакъзов, к. бозвелиев и Г. Георгиев. 

девети конгрес на БРсдп – търново, 28 юли – 3 август (10 – 16 август 
н.ст.) 1902 г. присъстват 80 делегати от 46 партийни организации. 
приети са резолюции по дейността на цк и парламентарната група, 
относно принципните различия в партията, за печата. за членове 
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на цк са избрани: Д. благоев, Г. кирков, Я. сакъзов, н. Харлаков и 
е. Дабев.

десети конгрес на БРсдп (т.с.) – русе, 6 – 12 (19 – 25 н.ст.) юли 1903 г. 
Участват 48 делегати, представляващи 25 организации. присъства 
и д-р кръстьо раковски, който приветства конгреса от името на 
Мсп. в приетата резолюция по отчетите на централния комитет, 
парламентарната група на партията и редакцията на “работнически 
вестник” се обявява изключването на Я. сакъзов и привържени-
ците му от брсДп. приети са резолюции по партийната дейност и 
тактика, по партийния печат и по синдикалното движение. в цк са 
избрани: Д. благоев, Г. кирков, Г. Георгиев, Г. бакалов и н. Харлаков.

единадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – пловдив, 18 – 21 юли (31 юли 
– 3 август н.ст.) 1904 г. представени са 31 партийни организации. 
по доклад на благоев се приемат програма и Устав на брсДп (т.с.). 
преизбран е старият състав на ръководството.

дванадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – софия, 31 юли – 4 август (13 – 17 
август н.ст.) 1905 г. според отчета в партията има 32 организации. 
приемат се отчетите на цк и редакцията на “работнически вестник”, 
както и резолюция по партийния печат (предложена от в. коларов). 
изпратено е приветствие до участниците в първата руска револю-
ция. в новия цк са включени и в. коларов и Хр. кабакчиев.

тринадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – сливен, 30 юли – 2 август (12 – 15 
август н.ст.) 1906 г. Делегирани са 28 представители на 15 партийни 
организации. приети са резолюции по антигръцкото движение в 
българия, по организацията на партията и относно партийната 
агитация и пропаганда (докладвани от Г. Димитров), за стачките, за 
занаятите и други. в цк са избрани: Д. благоев, Г. кирков, Г. Георги-
ев, Хр. кабакчиев и в. коларов. 

четиринадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – плевен, 8 – 11 (21 – 24 н.ст.) 
юли 1907 г. представени са 22 партийни организации и групи от 33 
делегати. с членовете на цк делегатите са общо 38. обсъден и при-
ет е нов устав на партията. приети са резолюции по тактиката на 
брсДп, за агитацията и пропагандата, за партийния печат и други. 
преизбран е цк в стария си състав.

петнадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – Габрово, 20 – 23 юли (2 – 5 август 
н.ст.) 1908 г. присъстват над 40 делегати и около 400 гости. взето е 
решение да се подготви за следващия конгрес общинска програма 
на партията. приета е резолюция по коалиционното право и ра-
ботническото законодателство (докладвана от Хр. кабакчиев). по 
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предложение на Д. благоев са приети резолюция по събитията в 
турция, Македония и одринско и резолюция по реферата “поскъп-
ването на живота”. преизбран е цк.

Шестнадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – варна, 19 – 22 юли (1 – 4 ав-
густ н.ст.) 1909 г. присъстват 62 делегати. приети са: резолюция по 
политическото положение на страната и социалната демокрация, 
резолюция по реферата “организация на местната пропаганда и 
агитация” и резолюция по реферата “първи май и социалната де-
мокрация”. обсъдена е партийна общинска проектопрограма. в цк 
е включен Г. Димитров.

седемнадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – софия, 11 – 14 (24 – 27 н.ст.) 
юли 1910 г. Участват 85 делегати от 16 организации и 26 групи. като 
гости присъстват: л. троцки от руската сДп, в. левински от Украин-
ската сДп, б. Шмерал от чешката сДп и Др. лапчевич и Д. туцович 
от сръбската сДп. приети са резолюции и решения по положени-
ето в страната, по реферата “балканският въпрос и социалдемо-
крацията”, по организацията на социалистическата просвета, за 
общинската политика, за работническото законодателство и други. 
преизбран е старият състав на цк.

осемнадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – пловдив, 3 – 7 (16 – 20 н.ст.) 
юли 1911 г. присъстват 108 делегати, представляващи 19 организа-
ции и 26 групи. Гласувани са организационен устав на партията и 
правилник за вътрешната уредба. приети са резолюции по общин-
ската политика, по изборната борба, за партийния печат и други.

деветнадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – русе, 15 – 17 (28 – 30 н.ст.) август 
1912 г. Участват 103 делегати, представляващи 49 организации 
и групи. Гост от румънската сДп е д-р екатерина арборе. сред 
приетите документи са резолюциите за извоюване на общ закон за 
защита на работническите интереси, за пропагандата в окръзите, за 
партийната социална политика в общините, относно положението 
на балканите и задачите на социалдемокрацията. преизбран е 
старият състав на цк.

двадесети конгрес на БРсдп (т.с.) – софия, 29 юни – 1 юли (12 – 14 юли 
н.ст.) 1914 г. присъстват 128 делегати, представляващи 68 органи-
зации и групи. като гости участват представители на италианската, 
румънската и Шведската социалдемократическа партия. приети 
са резолюции: по реферата “балканската война, националната 
политика на буржоазията и социалдемокрацията”, по реферата 
“скъпотията на живота и данъчната политика у нас”, по отчетите на 
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цк и парламентарната група, по работническото законодателство. 
преизбран е същият състав на цк.

двадесет и първи конгрес на БРсдп (т.с.) – софия, 9 – 11 (21 – 23 н.ст.) 
август 1915 г. присъстват 135 делегати от 92 организации и групи, 
както и партийното ръководство и депутатите-социалисти (11). 
приети са: резолюция по реферата върху скъпотията и безработи-
цата, по реферата “войната, положението на балканите и социал-
демокрацията” и други. преизбрани са членовете на цк. 

ІІ. 1919 – 1944 г.

първи конгрес на Бкп (т.с.) (или XXII редовен конгрес на брсДп (т.с.) 
– софия, 25 – 27 май 1919 г. представени са 436 организации и гру-
пи с общо 602 делегати. приета е програмна декларация на бкп 
(т.с.), издържана в духа на комунистическия интернационал, към 
който се присъединява партията. Гласуван е Манифест към всички 
трудещи се в българия. Утвърден е организационен устав на бкп 
(т.с.). за членове на цк на бкп (т.с.) са избрани: Д. благоев, Г. кирков, 
в. коларов, Хр. кабакчиев, т. луканов, Г. Димитров и н. пенев.

втори конгрес на Бкп (т.с.) – софия, 31 май – 2 юни 1920 г. представени 
са 71 организации с 238 делегати и 404 групи с 397 делегати. сред 
приетите решения най-важна е резолюцията “по тактиката и про-
грамата на българската комунистическа партия (тесни социалисти) 
в окръжните и общинските съвети и в училищните настоятелства”. 
в цк на бкп (т.с.) са избрани: Д. благоев, в. коларов, тина киркова, 
Хр. кабакчиев, Г. Димитров, т. луканов и н. пенев.

трети конгрес на Бкп (т.с.) – софия, 8 – 10 май 1921 г. представени са 
58 градски организации с 92 редовни делегати и 352 селски района 
с 336 делегати. най-важният приет документ е резолюцията “по 
аграрния (земеделския) въпрос в българия”. избран е централен 
комитет от 9 души, в който са включени като нови членове антон 
иванов и тодор петров.

четвърти конгрес на Бкп (т.с.) – софия, 4 – 7 юни 1922 г. представени 
са 54 градски и 9 селски организации – съответно със 101 и 10 деле-
гати и 314 партийни района – с 354 делегати (общо 465). заедно с 65 
делегати по право и 9 почетни чуждестранни делегати общият със-
тав на конгреса е 539 души. сред приетите документи се откроява 
резолюцията “по тактиката на комунистическия интернационал”, в 
която е издигнато искането за изграждане на единен работнически 
фронт. преизбран е предишният централен комитет. 
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Заседание на партийния съвет на Бкп (т.с.) – софия, 3 – 5 октомври 
1922 г. обсъжда изработената от Хр. кабакчиев проектопрограма 
на българската комунистическа партия (тесни социалисти) – секция 
на комунистическия интернационал. тази програма е докладвана 
от кабакчиев пред четвъртия конгрес на коминтерна през ноем-
ври 1922 г. (издадена е в брошура като притурка към “работниче-
ски вестник” в началото на юни 1923 г. във връзка с подготовката на 
петия конгрес на бкп (т.с.), който не се провежда поради събитията 
в българия.)

Заседание на пс на Бкп (т.с.) – софия, 19 – 22 януари 1923 г. одобрява 
гласуваната от четвъртия конгрес на коминтерна резолюция за ра-
ботническо-селско правителство.

извънредно разширено заседание на пс на Бкп (т.с.) – софия, 
1 – 7 юли 1923 г. приета е резолюция “по положението след 9 юни 
и задачите на комунистическата партия”, с която се одобрява пози-
цията на партията за неутралитет на 9 юни 1923 г.

Заседание на цк на Бкп (т.с.) – софия, 5 – 7 август 1923 г. приети са 
решения, които насочват партията към подготовката на въоръже-
но въстание.

Заседание на цк на Бкп (т.с.) – софия, 15 септември 1923 г. свиква се 
по инициатива на Г. Димитров и се провежда нелегално в дома на 
тина киркова. приема решение за непосредствена подготовка на 
въоръжено въстание и се определя политическо бюро (в. коларов, 
Г. Димитров, т. луканов и т. петров) за ръководство на борбата.

извънредно разширено заседание на цк на Бкп (т.с.) – софия, 
20 септември 1923 г. приети решения:

Ден на общо въоръжено въстание в цялата страна – 22 срещу 
23 септември 1923 г.;

цел – събаряне на правителството, дошло на власт чрез превра-
та на 9 юни;

комунистическата партия действа съвместно със земеделския 
съюз;

Главен военнореволюционен комитет (в. коларов, Г. Димитров, 
Гаврил Генов и представител на бзнс) ръководи въстанието.
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първа нелегална конференция на Бкп (т.с.) – 17 – 18 май 1924 г. (про-
ведена на витоша, откъдето е и названието витошка конференция). 
представени са 18 организации от 22 делегати. приемат се резо-
люции по политическото положение и задачите на партията; по ре-
шенията на икки по българския въпрос; по отчета и организацията 
на партията; по националния въпрос. конференцията продължава 
курса на въоръжена борба.

московско съвещание – първо разширено заседание на цк на Бкп 
(т.с.) – Москва, 30 юли – 8 септември 1925 г. отчита дейността на 
партията от септември 1923 до април 1925 г. и приема резолюцията 
“по дейността на бкп след 9 юни 1923 година”, в която се заявява, 
че априлският атентат от 1925 г. е “акт на отчаяние” и че той “не е 
дело на бкп”. извършва се промяна на партийния курс и насочва-
не на бкп към масова работа сред трудовите хора в градовете и 
селата.

първи разширен пленум – виенски пленум на цк на Бкп (т.с.) – вие-
на, 21 септември – 1 октомври 1926 г. присъстват 17 делегати, сред 
които са в. коларов, Г. Димитров, станке Димитров (Марек), Г. Ге-
нов и други. избира задграничен централен комитет от 7 членове. 
приема резолюция “по международното и вътрешното положение 
на българия и непосредствените задачи на бкп”, с която се решава 
отстъплението на партията и нейното организационно възстановя-
ване. продължава се тактиката на единен фронт в борбата срещу 
реакцията и опасността от фашизма. пленумът се разграничава от 
десните и левичарските уклони сред партийните членове. осъжда 
се априлският атентат от 1925 г. като “изражение на ултралеви-
чарските (терористически) отклонения в партията”. определен 
е курсът на бкп към масите, “курсът на завладяване на широките 
трудещи се маси и изграждане блока на труда”.

втора партийна конференция на Бкп (т.с.) – берлин, 8 декември 1927 
– 15 януари 1928 г. присъстват 23 делегати, сред които са Г. Дими-
тров, в. коларов, Хр. кабакчиев и други. провежда се продължи-
телна и оживена дискусия върху миналото на партията по доклад 
на Г. Димитров. оценяват се както успехите, така и допуснатите 
грешки в историческото развитие на бкп. одобряват се решенията 
на изпълнителния комитет на коминтерна по българския въпрос 
и на петия конгрес на комунистическия интернационал от 1924 г. 
защитава се септемврийското въстание през 1923 г. продължава 
се тактиката на единен фронт и блок на труда в политическата 
дейност на бкп, както и на възприемането на опита на всеруската 
кп (болшевики) или на т.нар. болшевизация на партията след 1925 
година.
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втори пленум на цк на Бкп (т.с.) – берлин, 15 август – 23 октомври 
1929 г. присъстват 12 делегати, сред които Г. Димитров и в. кола-
ров. приемат се решения и резолюции в духа на Шести конгрес 
на коминтерна, който поставя ударение върху болшевизацията на 
компартиите. приема се като главна задача мобилизацията на тру-
дещите се в борбата срещу настъпващия фашизъм, но се възприе-
мат погрешните тези за “социалфашизъм”, “аграрфашизъм” и други. 
избират се централен комитет и задгранично бюро на цк на бкп. 

трети разширен пленум на цк на Бкп (т.с.) – декември 1930 г. приети 
са решения в левосектантски дух.

четвърти разширен пленум на цк на Бкп (т.с.) – софийска област, 
втората половина на август 1933 г. поради неправилна оценка за 
политическата обстановка в страната главният удар на партията се 
насочва срещу бзнс и социалдемократическата партия.

пети разширен пленум на цк на Бкп – софия, 22 – 23 януари 1935 г. 
поставя задачата за изграждане на народен антифашистки фронт в 
името на демократични искания.

Шести разширен пленум на цк на Бкп – софия, началото на февруа-
ри 1936 г. изработва платформа на народния фронт. окончателен 
поврат на партията към новия курс.

седми пленум на цк на Българската работническа партия (БРп) – 
софия, 15 – 16 февруари 1941 г. приети са резолюции за организа-
ционното състояние на партията, за работата й сред масите, сред 
младежта, сред работниците. приета е специална резолюция “по 
борбата против вмъкването на българия във войната”. 

конференция на оФ – комисия при цк на БРп – витоша, 11 август 
1942 г. обсъжда задачите за изграждането на оФ в страната.

директива на цк на БРп за работата на комунистите и отечестве-
нофронтоваците по подготовката на бъдещото народно въстание 
– софия, февруари 1943 г. 

Решение на пБ на цк на БРп за организиране на партизанските части 
в народоосвободителната въстаническа армия (нова), за преу-
стройство на цвк в Главен щаб на нова и разделяне на страната на 
въстанически оперативни зони (воз) – софия, март 1943 г.

окръжно №2 на цк на БРп за по-нататъшно разгръщане на партизан-
ското движение – софия, януари 1944 г.
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окръжно №3 на цк на БРп за установяване на народна власт чрез въ-
оръжено въстание на народа и армията – софия, май 1944 г. 

окръжно №4 на цк на БРп, с което се призовава оФ за поемане на 
властта – софия, 26 август 1944 г.

ІІІ. 1944 – 1989 г.

установяване на отечественофронтовска власт. коалиционното 
правителство начело с кимон Георгиев е съставено от комунисти, 
леви земеделци, социалдемократи и представители на пк “звено” – 
софия, 9 септември 1944 г.

осми разширен пленум на цк на БРп(к) – софия, 21 февруари – 1 март 
1945 г. разработва основните задачи на партията за укрепване на 
народнодемократичната власт. приет е нов устав, избрани са цк, 
пб на цк и цкк.

десети разширен пленум на цк на БРп(к) – софия, 9 – 10 август 1946 
г. приет е план за участието на брп(к) в кампанията на оФ за до-
питване до народа за ликвидиране на монархията и създаване на 
народна република и за подготовка на изборите за внс.

Референдум за премахване на монархията – 8 септември 1946 г. 
92,72% от участвалите гласуват за република.

България е обявена за народна република – 15 септември 1946 г.

Шестнадесети пленум на цк на БРп(к) – софия, 12-13 юли 1948 г. 
Утвърдени са мерки за укрепване на партията в организационно 
и идейно отношение. прието е решение за свикване на V конгрес 
на брп(к).

пети конгрес на Бкп – софия, 18 – 25 декември 1948 г. присъстват 973 
делегати с решаващ и 72 със съвещателен глас, които представляват 
495 658 партийни членове. Утвърждава се курс за изграждане на 
социализъм, приета е резолюция за първи петгодишен план. брп(к) 
се преименува в българска комунистическа партия.

Шести конгрес на Бкп – софия, 25 февруари – 3 март 1954 г. присъст-
ват 735 делегати с решаващ и и 173 със съвещателен глас, предста-
вляващи 368 142 членове. приемат се директиви за втория петго-
дишен план. тодор живков става първи секретар на цк на бкп.



97

П Р и л о ж Е Н и я

априлски пленум на цк на Бкп – софия, 2-6 април 1956 г. следвайки 
решенията на XX конгрес на кпсс, пленумът осъжда култа към ли-
чността и го свързва единствено с дейността на вълко червенков.

седми конгрес на Бкп – софия, 2 – 7 юни 1958 г. присъстват 937 де-
легати с решаващ и 30 със съвещателен глас, които представляват 
467 546 членове и 16 709 кандидат-членове на партията. конгресът 
обявява победата на социалистическия строй и приема директиви 
за трети петгодишен план.

осми конгрес на Бкп – софия, 5 – 14 ноември 1962 г. присъстват 1011 
делегати с решаващ и 44 със съвещателен глас, които представля-
ват 506 261 членове и 22 413 кандидат-членове на партията. при-
ети са директиви за развитие на народното стопанство на нрб през 
1961-1980 г., представляващи свръхамбициозна и нереалистична 
програма за “голям скок към комунизма” в икономиката, които да 
поставят българия през 1980 г. на прага на комунизма. приет е и 
нов Устав на партията.

девети конгрес на Бкп – софия, 14 – 19 ноември 1966 г. присъстват 
1430 делегати с решаващ и 104 със съвещателен глас, представля-
ващи 571 005 членове и 40 174 кандидат-членове на партията. при-
ети са директиви за V петгодишен план. премахва се партийното 
кандидатчленство.

десети конгрес на Бкп – софия, 20 – 25 април 1971 г. присъстват 1558 
делегати, които представляват 699 476 членове на партията. при-
ети са: програма на партията за изграждане на развито социалис-
тическо общество в нр българия, Директиви за VІ петгодишен план 
и изменения и допълнения в Устава на партията.

Референдум за приемане на нова конституция на нР България, ко-
ято създава нов върховен орган – държавен съвет – 16 май 1971 
г. новата конституция е приета на тържествено заседание на нс на 
18 май 1971 г.

единадесети конгрес на Бкп – софия, 29 март – 2 април 1976 г. при-
състват 1575 делегати, представляващи 789 796 партийни членове. 
Утвърдени са “основни насоки на обществено-икономическото 
развитие на нр българия през седмата петилетка 1976-1980 г.” 
конгресът определя издигането на качеството и ефективността на 
производството като основна задача.

дванадесети конгрес на Бкп – софия, 31 март – 4 април 1981 г. Участ-
ват 1658 делегати, представляващи 825 876 членове на партията. 
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Утвърдени са тезиси “за работата на партията, за социалното, ико-
номическото и културното развитие на нр българия през VІІ пети-
летка (1976-1980 г.) и за задачите през VІІІ петилетка (1981-1985 г.) 
и до 1990 година”. приети са изменения и допълнения в устава на 
партията и резолюция във връзка с 25-годишнината на априлския 
пленум на цк на бкп от 1956 година.

тринадесети конгрес на Бкп – софия, 2 – 5 април 1986 г. приети са: 
тезиси за работата на партията за социалното, икономическото и 
културното развитие на нрб през деветата петилетка (1986-1990 г.) 
и до 2000 година и нов Устав на бкп.

Юлски пленум на цк на Бкп – софия, 28 – 29 юли 1987 г. лансирана е 
т.нар. Юлска концепция, според която българия трябва да осъщест-
ви радикални реформи и либерализация; според новата админи-
стративна реформа 28-те окръга са заменени от 9 области.

национална партийна конференция – софия, 28 – 29 януари 1988 г. 
посветена на проблемите за преустройството и по-нататъшното 
изграждане на социализма в нр българия.

ІV. 1989 – 2009 г.

пленум на цк на Бкп – софия, 10 ноември 1989 г. разглежда въпроса 
за хода на преустройството на страната и за подготовката на XIV 
конгрес на бкп. приема оставката на тодор живков. поставя нача-
лото на демократичния преход на българия.

пленум на цк на Бкп – софия, 8 декември 1989 г. тодор живков заед-
но с още 26 души е отстранен от цк на бкп.

пленум на цк на Бкп – софия, 11 – 13 декември 1989 г. поема се 
курс към парламентарна демокрация. пленумът решава да свика 
извънреден конгрес и се отказва от монопола си върху властта 
– предлага отмяна на чл. 1 от конституцията. тодор живков е 
изключен от бкп. 

четиринадесети извънреден конгрес на Бкп – софия, 30 януари – 
2 февруари 1990 г. избрани са 2804 делегати. конгресът приема 
Манифест на демократичния социализъм в българия, политическа 
декларация и Устав на бкп. определени са общопартийните органи 
– конгрес, висш партиен съвет, централна финансово-ревизионна 
комисия и централна комисия по партийна етика. избрано е пред-
седателство на впс. за председател на впс е избран александър 
лилов.
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кръгла маса – софия, 3 януари – 15 май 1990 г. бкп и опозицията пре-
говарят за начина за осъществяване на българския преход към 
демокрация.

Бкп се преименува на Българска социалистическа партия (Бсп). 
това става след общопартиен референдум на 3 април 1990 г., в 
който 86,71 на сто от участвалите подкрепят преименуването на 
партията. на 10 април 1990 г. бсп е регистрирана от софийския 
градски съд.

първи свободни и демократични избори за VII велико народно съ-
брание – 10 – 17 юни 1990 г. спечелени от бсп.

тридесет и девети конгрес на Бсп – софия, 22 – 25 септември 1990 
г. политически доклад изнася ал. лилов. приети са програма за 
действие, платформа за по-нататъшно обновление и преобразуване 
на бсп в модерна лява партия на демократичния социализъм и 
Устав на бсп.

четиридесети конгрес на Бсп – софия, 14 – 16 декември 1991 г. пред-
седателят на вс на бсп ал. лилов изнася политически доклад “за 
политическата линия на партията в новите условия и за по-ната-
тъшна промяна на бсп”. жан виденов е избран за председател на 
вс на бсп.

общопартийна конференция – софия, 27 – 28 март 1993 г. жан виде-
нов изнася доклад, съдържащ анализ и оценка на политическата 
обстановка в страната и задачите на бсп. основен документ на 
конференцията е “перспектива за българия за излизане от кризата 
и за преход към демократична, правова и социална държава”. 

четиридесет и първи конгрес на Бсп – софия, 3 – 4 юни 1994 г. на 
конгреса са разгледани проекти за програма на бсп и резултатите 
от идейната дискусия в партията, както и проект за устав на бсп. 
взето е безпрецедентно решение за провеждане на вътрешнопар-
тиен референдум, чрез който да бъде утвърдена новата програма 
на партията – “нови времена, нова българия, нова бсп”.

общопартиен референдум – 15 септември – 15 октомври 1994 г. за 
приемане на програмата на бсп “нови времена, нова българия, 
нова бсп”. в него участват 300 418 социалисти, което представлява 
92,55% от състава на партийните членове и над 100 хиляди симпа-
тизанти на бсп, подкрепящи новата програма.
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общопартийна конференция на Бсп – софия, 28 – 29 юли 1995 г. раз-
гледана е програмна декларация на министър-председателя – жан 
виденов, пред 37-ото нс. основните материали на конференцията 
са: “за политическата обстановка в страната и задачите на бсп като 
управляваща партия” и “за ефективна регионална политика и сил-
но местно самоуправление”.

четиридесет и втори конгрес на Бсп – софия, 21 – 22 декември 1996 г. 
Доклад за обществено-политическата и социално-икономическата 
обстановка в страната и задачите на бсп изнася председателят на 
вс на бсп жан виденов. обсъден е и доклад за необходимостта от 
промени в програмните документи и Устава на бсп и програмата 
за практически действия на бсп за периода 1997 – 1998 г. (Георги 
първанов; николай Добрев). жан виденов подава оставка като 
министър-председател и като председател на партията, а за 
председател на вс на бсп е избран Георги първанов. 

четиридесет и трети конгрес на Бсп – софия, 1 – 3 май 1998 г. поли-
тически доклад изнася председателят на вс Г. първанов. разгледа-
ни са политически проекти на бсп и промените в Устава на бсп. 
Г. първанов е преизбран за председател на вс на бсп.

четиридесет и четвърти конгрес на Бсп – софия, 6 – 7 май 2000 г. 
Георги първанов изнася политически доклад, приети са резолюции 
“за отговорна власт в солидарно общество”, “за работа, социална 
защита и здраве за всички”, “за конкурентна икономика и социал-
но пазарно стопанство”, “за духовно възраждане на нацията” и “за 
стабилност, сигурност и сътрудничество”. разгледани са и “насоки 
за стабилизиране, укрепване на структурите и за организационна 
реформа на партията”. обсъдени са промени в устава. Георги пър-
ванов е преизбран за председател на вс на бсп.

второ заседание на четиридесет и четвъртия конгрес на Бсп – 
софия, 15 декември 2001 г. разглежда доклада на Георги първанов 
“за оценката на ситуацията и новите политически предизвикател-
ства”. избира за нов председател на бсп сергей станишев. обявена 
е пронатовска ориентация на бсп.

първи и втори тур на президентските избори – 11 ноември и 18 
ноември 2001 г., спечелени от Георги първанов. на 19 януари 
2002 г. Г. първанов полага клетва на тържествено заседание на 
парламента. 

четиридесет и пети конгрес на Бсп – софия, 8 – 9 юни 2002 г. обсъж-
да политически доклад на бсп, изнесен от с. станишев “българия 
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може да бъде социална и правова държава”. приема политическа 

платформа “бсп – партия на промяната, партия на бъдещето”, уп-

равленски проекти и “насоки за организационното развитие и 

обновление на бсп”.

второ заседание на четиридисет и петия конгрес – Габрово, 1 август 

2003 г. посветен на политиката на бсп за регионално развитие на 

република българия.

трето заседание на четиридесет и петия конгрес – пловдив, 9 април 

2005 г. обсъжда: основни параметри на програмата на бсп за уп-

равление на българия за периода 2005 – 2009 г. “за социално отго-

ворно управление”. приема решение за свикване на 46-ия конгрес 

на бсп.

Бсп е приета за пълноправен член на социалистическия интерна-
ционал на ХХІІ конгрес на организацията – 28 октомври 2003 г., 
сао пауло, Бразилия.

на конгрес на пес в Брюксел, 24 април 2004 г., Бсп е приета в орга-
низацията със статут на асоцииран член. председателят на вс на 
Бсп сергей станишев става член на президиума на пес с право 
на съвещателен глас.

Бсп става пълноправен член на пес с единодушно решение на пре-
зидиума на организацията. париж, 19 май 2005 г.

съставено е правителство (с мандата на дпс) на тройната коалиция 
– Бсп, ндсв и дпс, с министър-председател сергей станишев – 
17 август 2005 г.

четиридесет и шести конгрес на Бсп – софия, 3 – 4 декември 2005 

г. приети са политически доклад, управленски приоритети на бсп, 

политическа резолюция и промени в устава.

четиридесет и седми конгрес на Бсп – софия, 22 – 23 ноември 2008 г. 

приети са нов устав и нова програма на бсп “за българия – свобод-

ни граждани, справедлива държава, солидарно общество”.
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ХронолоГиЯ на приети позиции  
и становиЩа на ръковоДните орГани  
на бсп по отДелни въпроси 1990 – 2009 г.

резолюция на висшия съвет на бсп от 5 септември 1990 г. по 
повод опожаряването и погрома на партийния дом на бсп;

Декларация на вс на бсп и депутатите социалисти относно 
приобщаването на република българия към европейските 
политически и икономически структури – приета с решение от 
18 април 1992 г.;

Декларация на вс на бсп против реабилитацията на фашистките 
престъпления – приета с решение от 3 април 1994 г.;

Декларация на вс на бсп по повод решението за подаване 
на официална молба за пълноправно членство на република 
българия в ес – приета с решение от 21 май 1994 г.;

резолюция против политическите съдебни процеси, приета с ре-
шение на 41-вия конгрес на бсп – 6 юни 1994 г.;

Декларация на 41-вия конгрес на бсп по повод процесите на 
насилствено турцизиране на българските мохамедани, приета с 
решение на конгреса от 6 юни 1994 г.;

Декларация на 41-вия конгрес на бсп за приетия от народното 
събрание закон за обявяване незаконността на комунистиче-
ския режим в българия, приета с решение на 41-вия конгрес на 
бсп от 6 юни 1994 г.;

Декларация за прекратяване на политическите процеси в репу-
блика българия – приета с решение от 12 ноември 1995 г.;

Декларация срещу активизираните отново съдебни процеси с 
политически цели срещу бсп, нейната политика и нейното упра-
вление – приета с решение от 12 ноември 1995 г.;

Декларация на пГДл, вс на бсп, постоянното присъствие на 
бзнс „ал. стамболийски” и нс на пк „екогласност” против проя-
вите за оневиняване на прохитлеристката политика от периода 
на втората световна война – приета с решение от съвместното 
заседание на 21 април 1996 г.;

решение на вс на бсп от 25 февруари 1997 г. за коалиционната 
политика на бсп в предсрочните парламентарни избори 1997 г.;



103

П Р и л о ж Е Н и я

позиция на вс на бсп по преговорите с международните финан-
сови институции – приета с решение на закрито заседание от 20 
март 1997 г.;

решение на вс на бсп за организиране и по-нататъшното про-
веждане на идейната дискусия в партията – 6 август 1997 г.;

становище на вс на бсп по отношенията на република българия 
и нато, прието на заседание на вс на бсп на 24 март 1998 г.;

позиция на вс на бсп по развитието на обстановката в косово, 
приета с решение на вс от 23 януари 1999 г.;

позиция на вс на бсп за интеграция на българия в ес – утвърде-
на с решение на вс на бсп от 23 януари 1999 г.;

позиция за гласуване на недоверие на правителството за лик-
видация на българската индустрия – приета с решение на вс на 
бсп от 7 март 1999 г.;

позиция на съвместното заседание на вс на бсп и пГДл във 
връзка с военното нападение на нато срещу ср Югославия – 
приета с решение на 25 март 1999 г.;

позиция на съвместното заседание на вс на бсп и пГДл по ис-
кането на нато за предоставяне на българското въздушно прос-
транство за удари срещу Югославия – приета с решение на съв-
местното заседание на 25 април 1999 г.;

за националния подход по проблемите на следвоенното възста-
новяване и развитие на балканите – решение на съвместното 
заседание на вс на бсп и пГДл от съвместното заседание на 27 
юни 1999 г.;

Декларация на вс на бсп по поканата за преговори за членство 
в ес – приета с решение от 4 декември 1999 г.;

решение на вс на бсп от 5 март 2000 г. за преговорите за членство 
на република българия и задачите на бсп; 

решение на съвместното заседание на вс на бсп и пГДл от 4 
юни 2000 г. за позицията на пГДл по гласуването в парламента 
на 26 май по въпроса за общата външна политика на правител-
ството по преговорите с ес;

решение на съвместното заседание по мерките за противодей-
ствие на корупционните прояви – 4 юни 2000 г.;

позиция на вс на бсп за хода на здравната реформа – приета с 
решение на вс на бсп от 1 юли 2000 г.;
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резолюция „бсп за приобщаване на страната в европейските и 
евроатлантическите структури, взаимоотношенията със си и 
пес” – за заседание на 44-ия конгрес, приета като проект на за-
седание на вс на бсп от 12 декември 2001 г.;

решение на вс на бсп от 26 януари 2002 г. по повод изявление-
то на министър-председателя за спиране на блоковете на аец 
„козлодуй”;

„бъдещето на ес и европейската перспектива на българия” – по-
зиция на вс на бсп, приета с решение от 2 март 2002 г.;

Декларация на вс на бсп относно заключенията на европейския 
съвет от копенхаген за приемане на българия за член на ес – 
13 декември 2002 г.;

позиция на вс на бсп относно кризата, свързана с ирак – 1 фев-
руари 2002 г.;

политическа позиция на вс на бсп – „Десети ноември 1989 г. – 
демократичното начало” – приета на 29 октомври 2004 г. ;

Декларация на вс на бсп по повод 60-годишнината от провъз-
гласяване на българия за република – приета с решение на вс на 
бсп от 19 септември 2006 г.;

решение на вс на бсп от 29 юни 2008 г. по разработката и прие-
мането на нова програма на бсп;

решение на вс на бсп от 1 август 2008 г. за по-нататъшната рабо-
та по новата програма на бсп;

решение на вс на бсп от 5 ноември 2008 г. по проекта за нова 
програма на бсп;

решение на вс на бсп от 5 ноември 2008 г. по проекта за нов 
Устав на бсп;

решение за утвърждаване на окончателния текст на новата про-
грама на бсп „за българия – свободни граждани; справедлива 
държава; солидарно общество” – 22 декември 2008 г.
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интернет аДреси

http://www.bsp.bg 
бсп

http://www.socialistinternational.org 
си

http://www.pes.org  
пес

http://www.cor.europa.eu/pesweb 
Групата на пес

http://www.duma.bg 
интернет страницата на в. “Дума”

http://www.novovreme.com  
списание “ново време”

http://www.ponedelnik.bg  
списание “понеделник”

http://www.stanishev.bg 
интернет страницата на сергей станишев

http://www.fes.bg  
Фондация “Фридрих еберт”

http://www.bgsocialism.eu  
интернет страница на проекта  
“история на социализма в българия”



 

1889 г. – Учредителен 
конгрес на Втория 

интернационал, Париж 

2 август 1891 г. 
Учредяване на БСДП, 

Бузлуджа 
 

20 август – 1 септември 1892 г.  
Втори конгрес на БСДП, Пловдив 

 

БСДС (съюзисти) 
Я. Сакъзов, С. Балабанов, Кр. Раковски 

 

БСДП (партисти)   
Д. Благоев, Н. Габровски                   

 

3-7 юли 1894 г.  
Първи конгрес на БРСДП, София 

юли 1903 г. 

БРСДП (ш.с.)  
Я. Сакъзов, Кр. Пастухов, 

П. Джидров, 
К. Бозвелиев, 
Д. Димитров 

БРСДП (т.с.)  
Д. Благоев, Г. Кирков, 

Г. Георгиев Г. Бакалов, 
Хр. Кабакчиев, 

Кр. Раковски, В. Коларов

1909 г. - БРСДП (о) 25-27 май 1919 г. –  
22 конгрес на БРСДП (т.с.) и 
Първи конгрес на БКП (т.с.)  

1924 г. БКП (т.с.) е забранена 
по силата на приетия ЗЗД 

Февруари 1927 г. – 
учредяване на 

Работническа партия (РП) - 
легално проявление на БКП) 

1928 г.  
Учреден Работнически 
младежки съюз (РМС) 

От 1918 до 1948 г. 
БРСДП (о) участва в 

политическия живот на 
страната. Като нейни 
лидери се очертават: 

Кр. Пастухов,  
Гр. Чешмеджиев,  

К. Лулчев, Д. Нейков,  
д-р А. Москов, Димо 

Казасов 

1939-1940 – Работническата 
партия се преименува на БРП 

1942 г. 
По радиостанция “Хр. Ботев” 
е оповестена програмата на 
Отечествения фронт (ОФ) 

След 9 септември 1944 
г. БРСДП участва в ОФ и 

в първото 
правителство с двама 

министри – Д. Нейков и 
Гр. Чешмеджиев 

Януари 1945 г. – От 
ръководството на БРСДП 
е отстранен Кр. Пастухов 

и начело на партията 
застава К. Лулчев 

Август 1945 г. – БРСДП (обединена) 
– опозиционна на партиите в 

коалицията ОФ – К. Лулчев,  
Гр. Чешмеджиев, П. Търпанов,  

К. Славов, И. Копринков, П. Дертлиев. 
Престава да съществува като 

самостоятелна политическа сила през 
есента на 1948 г. след съдебен процес 

срещу нейни депутати начело с  
Коста Лулчев 

БРСДП – част от управляващата 
коалиция ОФ. Начело с Д. Нейков.  

На 11 август 1948 г. се слива с БРП (к), 
след като приема програмата и устава 

й, като същевременно отхвърля 
теорията и практиката на “широкия 

социализъм”. 
 

През 1945 г. името на 
партията започва да се 

изписва като БРП (к) 

1948 г. - Петият конгрес на 
БРП (к) – партията е 

преименувана на 
Българска 

комунистическа партия 
(БКП) – начело с  

Г. Димитров, В. Коларов и 
др.  

30 януари – 2 февруари 
1990 г. – ХІV извънреден 

конгрес на БКП, подготвил 
партиен референдум за 

смяна на името на партията 
на Българска 

социалистическа партия 
(БСП) с председатели  
Ал. Лилов, Ж. Виденов,  

Г. Първанов, С. Станишев 

26 ноември 1989 г. д-р Атанас 
Москов, Виолина Лулчева, 

инж.Александър Константинов, инж. 
Груди Панчев, д-р Петър Дертлиев, 

Руен Крумов и Михаил Петков 
възстановяват публичната дейност на 

БРСДП (о). 

5 януари 1990 г.  БРСДП (о) 
възстановява своето първоначално 

име Българска социалдемократическа 
партия (БСДП)  

Социалистически 
интернационал 

1993 г. - Партия български 
социалдемократи (ПБСД) – 

председател Г. Анастасов 

Партия на 
европейските 

социалисти (ПЕС) 

РоДоСлоВНо 
ДъРВо НА 
СоциАлиЗмА 
В БългАРия
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