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ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

I. ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЦЕЛ

Чл.1. Демократическата партия е политическа организация на българските 

граждани.

Чл.2. (1) Седалището на Демократическата партия е в град София, район 

„Лозенец“, Ул.“Свети Осий Кордобски“, Бл. 127, Вх.Б, ет.4, ап.8

/2/ Централното бюро може да промени адреса на партията, ако това се 

наложи.

Чл.З. Целта на Демократическата партия е да отстоява принципите на 

демокрацията и естествените и неотменими права и свободи на човека.

Чл.4. За постигане на своята цел Демократическата партия използва мирни и 

позволени от закона политически средства.

II. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

Чл.5. /1/ Организациите на Демократическата партия са местни и се изграждат 

по населени места. В едно населено място има само една организация.

/2/ В градовете с районно деление могат да се изграждат секции по райони 

при условието на ал. 1.

/3/ В определени от Централното бюро териториални

единици, в съответствие с административно- териториалното 

устройство на страната, могат да се създават областни 

партийни съвети от не по-малко от три местни партийни организации.

/4/ В общините могат да се създават общински партийни съвети от не по- 

малко от две местни партийни организации.

Чл.6. Органи на демократическата партия са:

/1/ Централни:

1. Конгрес;

2. Върховен партиен съвет;

3. Централна контролна комисия;
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4. Централно бюро;

5. Секретариат

/2/ Областни :

1. Областен партиен съвет;

2 Бюро;

3. Контролна комисия.

/3/ Общински:

1. Общински партиен съвет;

2. Бюро;

3. Контролна комисия.

/4/ Местни:

1. Общо събрание;

2. Бюро;

3. Контролна комисия.

III. ЧЛЕНОВЕ

Чл.7. /1/ Член на Демократическата партия може да бъде всеки дееспособен 

гражданин, който не членува в друга политическа партия или организация, 

приема и работи за осъществяване на нейните цели и програми.

/2/ Бивши членове на БКП/БСП и други комунистически

партии, заемали ръководни или платени длъжности в апарата

на партията и лица с д оказано  участие в репресивни 

действия, както и щатни и нещатни сътрудници на бившата 

Държавна сигурност, не може да бъдат приемани в

Демократическата партия.

Чл.8. Никой не може да членува в повече от една местна организация 

Чл.9. Членовете на партията се приемат от общото събрание на местната 

организация с обикновено мнозинство от броя на присъстващите членове, въз 

основа на подадено заявление и декларация по чл.7 

Чл.10. Всеки член на партията има право:



1. Да участва в общото събрание на местната организация и да гласува 

при вземането на решения

2. Да изразява свободно становището си по поставените за разискване 

въпроси.

3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи 

на партията. Бивш член на БКП и БСП и на други 

комунистически партии не може да бъде избиран в 

ръководните органи на партията за срок от 5 години от 

приемането му за член на Демократическата партия.

Чл.11. Всеки член на Демократическата партия е длъжен:

1. Да спазва Устава на партията, да популяризира 

нейните политически идеи и да изпълнява нейните решения. 

Да внася редовно определения членски внос.

2. Да посещава редовно събранията на съответната организация и на 

органа, в който е избран.

3. Да пропагандира предизборните програми и да агитира за 

кандидатите на демократическата партия.

4. Да има поведение в обществото, което да не злепоставя доброто 

име на партията и да спазва нормите на общочовешките морални 

ценности.

5. Да поддържа здравите национални традиции на българския народ, 

изградени през неговото многовековно съществувание.

Чл.12. /1/ Членството в Демократическата партия се прекратява при:

1. смърт

2. писмена молба за освобождаване от членство

3. приемане за член на друга партия чрез лично волеизявление

4. при кандидатеране на член на партията за народен 

представител, кмет, или общински съветник от друга партия 

или коалиция автоматично му се прекратява членството в 

партията

5. Неплащане на членски внос в продължение на 

шест месеца.

6. При влязла в сила присъда за умишлено престъпление

/2/ Общото събрание на местната партийна организация изключва, по
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предложение на бюрото, с обикновено мнозинство от броя на всички

свои членове, член на партията, който:

1. Нарушава грубо Устава на партията и партийните решения:

2. Проповядва против нейните принципи;

3. Публично злепоставя партията, някоя от нейните организации или 

органи;

4. Извършва неморални и явно увреждащи доброто име на партията 

деяния;

5. Не изпълнява отправени от партиен орган лично до него партийни 

решения;

/3/ Народен представител, член на партията, може да бъде изключен, 

когато в дейността си в Народното събрание се отклони от становището на 

Демократическата партия по принципни политически въпроси 

Чл.13. / 1/ Предложението за изключване от партията се съобщава писмено от 

Бюрото на местната организация на заинтересования, който може да даде 

обяснение.

121 Предложения за изключване член се поканва писмено да присъства на 

Общото събрание на местната организация, на което ще се разглежда 

предложението за неговото изключване.

/3/ Общото събрание на местната организация съставя протокол за 

изключването. Препис от решението се дава на изключения, който може да го 

обжалва пред Централното бюро в двуседмичен срок.

/4/ В тримесечен срок Централното бюро разглежда жалбата на изключения 

и взема решение, за което уведомява жалбоподателя и местната организация. 

Решението е окончателно.

Чл.14. Член на партията може да бъде изключен и по решение на Централното 

бюро, след изслушване на заинтересования. Препис от протокола на 

Централното бюро се дава на изключения, който може да го обжалва пред 

Върховния партиен съвет. Жалбата се разглежда на следващото заседание на 

Върховния партиен съвет. За взетото окончателно решение се уведомява 

жалбоподателя.

Чл.15. Членовете на Централното бюро и на Централната контролна комисия 

могат да бъдат изключвани само от Върховния партиен съвет, след като бъдат 

изслушани от него.
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Чл.16. Конгресът на партията има право да отмени всяко решение, с което е 

бил изключен член на партията.

Чл.17. /1/ Изключеният член може след две години да кандидатства отново да 

бъде приет за член на партията.

/2/ Ако прекратилия членството си по чл.12, ал.1, т.5 внесе дължимия 

членски внос, членството му може да бъде възстановено от събранието на 

местната партийна организация въз основа на писмена молба.

IV. МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.18. /1/ Местни организации се образуват от не-по малко от 10 души на 

територията на определено населено място.

/2/ Ако в едно населено място или район в градовете с районно деление 

има по-малко от 10 души, които желаят да членуват в партията, те образуват 

секция към най-близката местна партийна организация. Те избират свое 

ръководство от председател и секретар, които са пряко подчинени на бюрото 

на местната партийна организация.

/3/ Местни партийни организации с повече от 100 члена, могат да образуват 

секции по местоживеене с не по-малко от 10 души. Те избират свое 

ръководство от председател и секретар, които са пряко подчинени на бюрото 

на местните партийни организации.

Чл.19. Към местните организации може да се образуват професионални, 

творчески, женски и младежки клубове. Те избират свои ръководства от 

председател и секретар, които са пряко подчинени на бюрото на местната 

партийна организация.

Чл.20. /1/ Общо събрание на местната партийна организация се провежда при 

присъствието на повече от половината й членове, поканени по определения от 

организацията ред.

121 Организации с над 100 члена, разделени на секции, могат да провеждат 

общи събрания на пълномощниците. От всяка секция участват председателя по 

право и по един избран пълномощник на всеки пет члена.

Чл.21. /1/ Бюрото на местната партийна организация се състои от 3 до 9 души. 

Общото събрание избира за срок от три години, с тайно гласуване и с



обикновено мнозинство от броя на всички свои членове председател, секретар, 

касиер и членове. По решение на Общото събрание може да се избира и 

заместник-председател на бюрото. По същия ред се избира и Контролна 

комисия с председател и двама членове. Тя проверява не по-малко от един път 

годишно финансовото състояние на местната партийна организация.

/2/ Общото събрание се свиква от Бюрото на местната партийна 

организация. Общото събрание може да се свика и по предложение на 

председателя или 1/3 от всички свои членове със списък на имената им и 

подпис. Събранието се насрочва не по-късно от 2 седмици след получаването 

на предложението н Бюрото на местната партийна организация.

/3/ Предсрочно провеждане на отчетно-изборно събрание може да се 

проведе по искане на 2/3 от членовете на местната партийна организация, 

подписали се в списък.

/4/ Протоколите от Общото събрание, с които се учредяват местни партийни 

организации и всяко избрано бюро на местната партийна организация се 

утвърждават от Централното бюро на Демократическа партия.

Чл.22 Общото събрание на местната организация:

1. Провежда дейността на партията на своята територия, съобразно 

решенията на Конгреса и на останалите ръководни органи на 

партията.

2. Предлага кандидатурите за общински съветници, кметове и народни 

представители и организира предизборната кампания в населеното 

място.

Чл.23. /1/ Един път годишно Общото събрание на местната организация 

изслушва доклад на бюрото и на Контролната комисия и дава оценка за 

тяхната дейност.

/2/ Препис от протокола на годишното събрание се изпраща на 

Централното бюро.

V. ОБЩИНСКИ ПАРТИЙНИ СЪВЕТИ

Чл.24. Общинските партийни съвети се образуват по решение на Централното 

бюро на определена от него община и носят наименованието й.



Чл.25. Общинският партиен съвет се състои от председателите на местните 

партийни организации в общината и от по двама техни представители, избрани 

на общи събрания с тайно гласуване и обикновено мнозинство от

присъстващите за срок от три години.

Чл.26. Народните представители на Демократическата партия и членовете на 

Върховния партиен съвет от съответните общини, както и общинските 

съветници, са по право членове на общинския партиен съвет 

Чл.27./1/ Общинският партиен съвет избира с тайно гласуване и обикновено 

мнозинство от всички негови членове:

1. Бюро в състав от 3 до 5 души.

2. Председател на общинския партиен съвет.

3. Председател и двама членове на общинската контролна комисия.

/2/ Общинският партиен съвет може да заседава, ако присъстват повече 

от половината от членовете му. В случай, че този кворум не е налице, 

заседанието може да се отложи за един час по-късно и да се проведе на 

същото място, ако присъстват поне една трета от членовете на 

общинския партиен съвет. При вземане на решение за издигане на 

кандидатури, обаче, се прилагат изискванията за мнозинството и начина 

на гласуване по ал.1.

Чл.28. /1/ Бюрото общ инския партиен съвет избира с
обикновено мнозинство от всички свои членове зам.- 
председател, секретар и касиер.

/2/ В бюрото на общинския партиен съвет не могат да членуват

едновременно съпрузи, роднини по права линия, роднини по съребрена линия

и по сватовство до втора степен включително.

Чл.29. Общинският партиен съвет и неговите органи се утвърждават от

Централното бюро

Чл.ЗО. Общинският партиен съвет:

1. Осъществява общите политически задачи на местните партийни 

организации в общината

2. Подпомага дейността на местните партийни организации.

3. Урежда политически събрания в общината.

4. Организира разпространението на партийния орган и на други 

партийни печатни издания.



5. Издига кандидатурите за представители в съответните местни 

органи на самоуправление, за представители в народното събрание 

и организира предизборните кампании.

6. Следи и взима участие в обществените движения и начинания в 

общината За по-крупни прояви съгласува решенията с Централното 

бюро.

Чл.31. /1/ Бюрото на общинския партиен съвет свиква съвета на заседание най- 

малко веднъж на три месеца

121 Бюрото изпълнява функциите на общинския партиен съвет по чл.ЗО, 

т.т.1,2,3,4 и 6 между заседанията на общинския партиен съвет.

Чл.32. /1/ Бюрото на общинския партиен съвет най-малко един път през 

годината дава отчет за своята дейност пред общинския партиен съвет, който 

дава оценка за работата на бюрото.

/2/ Общинската контролна комисия проверява ежегодно финансовата 

дейност на общинския партиен съвет и съставя протокол.

/3/ Препис от отчета на бюрото и от протокола на общинската контролна 

комисия се изпраща на Централното бюро.

VI. ОБЛАСТНИ ПАРТИЙНИ СЪВЕТИ

Чл.ЗЗ. Областните партийни съвети се образуват по решение 
на Централното бюро на определена от него територия и 
носят наименованието на съответната административно - 
териториална единица.
Чл.34 Областният партиен съвет се състои от председателите 
на местните партийни организации в областта и от по двама 
техни представители, избрани на общ ото събрание с тайно 
гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите за срок 
от три години.
Чл.35 Народните представители на Демократическата партия 
и членовете на Върховния партиен съвет от съответните
области са по право членове на областният партиен съвет. 
Чл.Зб {1) Областният партиен съвет избира с тайно гласуване 
и обикновено мнозинство от всички негови членове:

1. Бюро в състав от 3 до 5 души.
2. Председател на областния партиен съвет.
Председател и двама членове на областната контролна 

комисия.



(2) Областния партиен съвет може да заседава, ако присъстват 
повече от половината от членовете му. В случай, че този кворум не е 
налице, заседанието може да се отложи за един час по-късно и да се 
проведе на същото място, ако присъстват поне една трета от членовете 
на областния партиен съвет. При вземане на решения за издигане на 
кандидатури, обаче, се прилагат изискванията за мнозинство и начина на 
гласуване по ал 1.

Чл.37 (1) Бюрото на областния партиен съвет избира с обикновено
мнозинство от всички свои членове зам.-председател,секретар и касиер.

(2) В бюрото на областния партиен съвет не могат да 
членуват едновременно съпрузи, роднини по права 
линия, роднини по съребрена линия и по сватовство 
до втора степен включително.

Чл.38 Областният партиен съвет и неговите органи се

утвърждават от Централното бюро.

Чл.39 Областният партиен съвет:
1. Осъществява общите политически задачи на

местните партийни организации в областта.
2. Подпомага дейността на местните партийни

организации.
3. Урежда политически събрания в областта.

4. Издига кандидатурите за представители в
съответствие местни органи на самоуправление в
градовете с районно деление, както и за
представители в Народното събрание и организира 
предизборните кампании.

5 Следи и взима участие в обществените движения и
начинания в областта. За по- крупни прояви 
съгласува решенията с централното бюро.
Чл.40 (1) Бюрото на областния партиен съвет свиква съвета
на заседание най- малко веднъж на три месеца.
(2) Бюрото изпълнява функциите на областен партиен
съвет по чл.39, т.т. 1,2,3,4 и 6 между заседанията на
областния партиен съвет.
Чл.41 (1) Бюрото на областния партиен съвет най- малко
един път през годината дава отчет за своята дейност пред
областния партиен съвет, които дава оценка за работата на
бюрото.
(2) Областната контролна комисия проверява ежегодно 
финансовата дейност на областния партиен съвет и съставя



протокол.
(3) Препис от отчета на бюрото и от протокола на

областната контролна комисия се изпраща на
Централното бюро.

VII. КОНГРЕС 

Чл.42. Конгресът е върховен орган на партията.

Чл.43. Конгресът се състои от делегати, избрани от местните организации, по 

норма на представителството, определена от Централното бюро, членовете на 

Върховния партиен съвет, членовете на Централната контролна комисия, 

народните представители -  членове на Демократическата партия, 

председателите на местните организации и председателите на районните 

партийни съвети.

Чл.44. /1/ Редовен Конгрес се свиква на всеки четири години от Централното 

бюро

/2/ Извънреден Конгрес се свиква от Централното бюро или от върховния 

партиен съвет.

/3/ Извънреден конгрес може да бъде свикан и от 2/3 от всички местни 

партийни организации, което се удостоверява чрез представените протоколи от 

техните събрания, на които е взето това решение. Предложението за свикване 

на извънреден конгрес се отправя до централното бюро, което ако не свика 

конгрес в двуседмичен срок, оповестяването на датата, мястото и дневния ред 

на конгреса се извършва от организациите, които са поискали неговото 

свикване по реда на чл.45.

Чл.45. (1 )Свикването на конгреса се извършва чрез съобщение, обнародвано в 

печата най-малко два месеца преди определената дата, като в съобщението се 

посочват датата, часът и мястото на провеждане на конгреса и неговия дневен 

ред.

(2) Централно бюро избира състава на Мандатната комисия и работните 

групи по подготовката на конгреса.

Чл.46. Право на изпращане на делегати в Конгреса имат онези организации, 

които са учредени съгласно този Устав и ръководствата им са утвърдени от 

Централното бюро.



Чл.47. За избраните делегати бюрото на местната партийна организация 

съобщава в Секретариата на партията не по-късно от десет дни преди 

Конгреса

Чл.48. Всеки делегат получава писмено пълномощно, подписано от 

председателя и секретаря на местната организация.

Чл.49. Конгреса е законен, ако присъстват най-малко
половината от всички делегати. При липса на кворум, той се отлага за един час 
по-късно при същия дневен ред и е законен, колкото и делегати да 
присъстват.
Чл.50 Конгресът се открива от Председателя на Демократическата 
партия, след което се избира бюро на Конгреса, което се състои от 
председател, двама зам,- председатели и секретари.
Чл.51. /1/ Всеки делегат на конгреса има право на един глас. Не се допуска 

гласуване с пълномощно.

121 Никой делегат няма право да гласува при решаване на въпроси, 

отнасящи се до него, негов съпруг, негови възходящи и низходящи роднини, 

както и от роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен 

включително, освен при избор на ръководни органи.

Чл.52. Гласуване се извършва явно, освен при избор или освобождаване от 

ръководни органи, което се извършва тайно.

Чл.53. Решенията на Конгреса се взимат с обикновено мнозинство от 
гласовете на присъстващите делегати. За допълнение и изменение на 
Устава и платформата, за прекратяване на дейността на партията или за 
сливането и с друга партия е необходимо мнозинство от 2/3 всички делегати на 
конгреса.
Чл.54. Конгресът не може да взема решения по въпроси, които не са били 

приети в дневния ред 

Чл.55. Конгресът:

1. Приема и изменя платформата и Устава на партията.

2. Взима решения по принципни въпроси от организационен и 

финансов характер

3. (1) Избира и освобождава Председател на партия, членовете на 

Върховния партиен съвет и Централната контролна комисия.

(2) Председателят на партията е член на ВПС по право. За членове 

на Върховния партиен съвет се гласува с листа, съдържаща най- 

малко 25 имена. Всеки делегат може да даде гласа си за максимум



25 кандидати. Кандидатите се класират го  броя на получените 

гласове За избрани се считат кандидатите, класирали се на първите 

25 места. Ако на последните места има кандидати с еднакъв брой 

гласове, всички се считат за избрани.

4. Приема политическата програма на партията.

5. Изслушва и приема отчети за дейността на партията и нейните 

ръководни органи

6. Изслушва и приема отчет на парламентарната група.

7. Отменя решения за изключване от партията.

Чл.56. След Конгреса делегатите дават отчет пред общото събрание на 

местната партийна организация, в която членуват.

VIII. ВЪРХОВЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

Чл.57. /1/ В периода между два конгреса работата на партията се ръководи от 

Върховен партиен съвет.

/2/ Върховният партиен съвет се ръководи от председателя на партията. 

Чл.58. /1/ Върховният партиен съвет се състои от 26 члена.

121 При излизане на член от Върховния партиен съвет, неговия състав се 

попълва от следващите по броя на гласовете, получени при избора.

13/  Членовете на парламентарната група на Демократическата партия са по 

право членове на Върховния партиен съвет, извън посочените в 

предшестващата алинея 25 члена.

/4/ Върховният партиен съвет може да включва допълнително до пет нови 

членове извън своя състав с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от 

присъстващите.

151 С решение на Върховния партиен съвет може да се свика Национална 

конференция, която разработва и обсъжда документи по актуални политически 

проблеми. Участниците и представителството на местните партийни 

организации се определя от Върховния партиен съвет

Чл.59. /1/ Върховният партиен съвет се събира на заседания поне два пъти 

годишно и винаги, когато бъде свикан от Централното бюро.

/2/ Върховният партиен съвет може да бъде свикан по решение на 

Централно бюро, както и по инициатива на половината от членовете му.



Чл.60. /1/ Заседанието на Върховния партиен съвет е законно, ако на него 

присъстват поне половината от членовете му.

/2/ Върховният партиен съвет взима решения с явно гласуване и с 

обикновено мнозинство от присъстващите негови членове, а изборът на 

Централно бюро се извършва с тайно гласуване.

Чл.61. Върховният партиен съвет:

1. Осъществява политическото ръководство на партията въз основа на 

конгресните решения и програмните документи.

2. Свиква извънреден конгрес на партията.

3. Провежда конгресните решения и следи за тяхното изпълнение

4. определя минималния размер на членския внос

5. Координира дейността на партийните структури.

6. Организира пропагандната дейност

7. Определя предизборната програма на партията, утвърждава 

кандидатите на партията в изборите и решава въпросите по 

предизборната подготовка и участие в коалиции. Обсъжда и приема 

коалиционни споразумения.

8. Взема решения за създаване на стопански единици за 

осъществяване на издателска, политическа, пропагандна и 

спомагателна стопанска дейност.

9. Изготвя и приема бюджет и щат на партията.

10. Избира между своите членове заместник-председател и секретар

11. Избира между своите членове Централно бюро

12. Изключва провинили се партийни членове и разглежда жалби във 

връзка с изключване от партията.

13. Изключва от Върховния партиен съвет, с мнозинство от 2/3 от 

присъстващите, членове на Върховния партиен съвет.

14 Член на Върховния партиен съвет, който не участва 
в три последователни заседания на Върховния партиен съвет,
се счита за напуснал състава на този орган и се задейства
механизма за попълването му.

IX. ЦЕНТРАЛНО БЮРО



Чл.62. /1/ Централното бюро се състои от Председателя на Демократическата 

партия, един заместник-председател, секретар и членове, всичко 7 души

/2/ Заместник - председателя на Демократическата партия отговарят за 

отделно направление в дейността на партията, по предложение на 

Председателя и с решение на Централно бюро.

131 В Централното бюро на Демократическата партия не могат да членуват 

едновременно съпрузи, роднини по права линия, роднини по съребрена линия 

и по сватовство до втора степен включително

Чл.63. Централното бюро определя в духа на платформата на партията и 

решенията на Върховния партиен съвет становището на партията по всички 

текущи политически и обществени въпроси на страната.

Чл.64. Централното бюро:

1. Изпълнява решенията на конгреса и на Върховния партиен съвет и 

организира осъществяването на политическите задачи. То може да 

свиква Конгреса на Демократическата партия

2. Организира, контролира и дава принципна насока за работа с 

медиите и поддържа официалния сайт на партията.

3. Организира заседанията на Върховния партиен съвет и 

изпълнението на неговите решения.

4. Решава оперативни партийни въпроси.

5. Утвърждава участието на местните партийни организации на 

Демократическа партия в коалиции за местни избори и кандидатите 

за кметове от Демократическа партия в областните градови на 

страната.”

6. Управлява имотите на партията и определя нейните участници в 

управителните съвети на образуваните от нея стопански единици.

7. Упражнява бюджета на партията.

8. Утвърждава протоколите от общите събрания на новоучредените 

местни партийни организации, избраното ръководство на местните 

партийни организации и на общинските и областните партийни 

съвети.

9 . Контролира дейността на местните партийни
организации, на общинските партийни съвети и на областните 
партийни съвети, като може да разформирова техните бюра,



които не спазват Устава и не изпълняват решенията на 
Конгреса и Върховния партиен съвет. В случаите, когато
мандатът на тези бюра е изтекъл и повече от три месеца не е 
проведен избор за ново ръководство, както и когато изборът 
е бил неуспешен, Централното бюро назначава служебно 
ръководство от трима души за срок от три месеца, като 
насрочва в този срок изборно събрание, на което 
задължително присъства негов член. Централното бюро може 
да заличава неизправни местни партийни организации. Всички
решения на Централното бюро по тази точка подлежат на
обжалване в тримесечен срок пред Върховния партиен съвет, 
чието решение е окончателно.

10. Заличава местни партийни организации в случай, че шест месеца

след изтичане на мандата на ръководството на МПО не е проведе 

отчетно изборно събрание.

11. Назначава щатните служители на Върховния партиен съвет и на

печатните издания на партията.

12 Избира и контролира секретариата

13. Изключва от партията.

14. Отчита се пред Върховния партиен съвет.

15. Българи, живеещи постоянно в чужбина може да се приемат за 

членове на Демократическата партия от Централно бюро, където 

плащат членския внос.

Чл.65. Секретарят на Централното бюро пази партийния печат, води 

деловодството на Централното бюро и председателства секретариата.

X. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Чл.66. Председателят на партията ръководи Централното бюро.

Чл.67. Председателят на партията представлява същата пред всички 

държавни, обществени, стопански и други учреждения, институти, организации 

и физически лица, както в страната, така и в чужбина.

Чл.68. /1/ В отсъствие на председателя или когато той е в невъзможност да 

изпълни определено действие, той се замества от посочен от него заместник- 

председател.

121 Председателят на партията може да упълномощи за конкретен случай тя 

да бъде представлявана от друг неин член



/31 При смърт или оставка на председателя по време на мандата, 

Върховния партиен съвет може да упълномощи зам.председател на партията . 

който да я представлява до избора на председател.

XI. СЕКРЕТАРИАТ

Чл.69. При Централното бюро се създава секретариат, който работи под негов 

постоянен надзор.

Чл.70 Секретарят на партията докладва на Централното бюро във всички 

въпроси, постъпили в Секретариата, по който Централното бюро трябва да 

вземе становище

Чл.71. Помощният служебен персонал при Секретариата се назначава от 

централното бюро, съобразно приетия щат.

Чл.72. Секретариатът:

1. Завежда партийната канцелария.

2. Извършва финансовата дейност на Върховния партиен съвет и 

Централното бюро като осъществява събирането на доходите на 

Върховния партиен съвет, полага грижи за тяхното увеличаване и за 

съхраняването им и увеличаване имуществото на партията.

3. Организира и ръководи технически организационната работа на 

партията.

4. По нареждане на Централното бюро привежда в изпълнение работа 

на партията.

5. Дава указания на всички партийни организации относно 

организационната, пропагандната и просветната дейност, както и 

във връзка със събирането на доходите и съхраняване имуществото 

на организациите.

XII. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

Чл.73. /1/ Централната контролна комисия се състои от председател, двама 

редовни членове и двама резервни членове. Тя избира помежду си 

председател.

121 Резервните членове участват със съвещателен глас в контролната



комисия.

/3/ При невъзможност някои от членовете на контролната комисия да 

осъществява дейността си, той се замества от резервните членове по азбучен 

ред на малките им имена.

Чл.74. Централната контролна комисия:

1. Контролира финансовата и стопанската дейност на партийните 

органи и организации.

2. Следи за опазването на партийното имущество.

3. Проверява финансовата дейност на партийните печатни издания. 

Чл.75. При ревизиите си централната контролна комисия следи за 

законосъобразността и целесъобразността на извършените разходи, както и 

дали те са направени в съответствие с бюджета, решенията на конгреса, на 

Върховния партиен съвет и Централното бюро.

Чл.76. Централната контролна комисия извършва ревизии редовно по един път 

в годината и извънредно, винаги, когато намери това за необходимо.

Чл.77. Централната контролна комисия съставя за всяка извършена от нея 

ревизия протокол в два екземпляра. Единият от тях предава на централното 

бюро, а другият остава за съхраняване при председателя на комисията 

Чл.78. Централната контролна комисия се отчита пред Конгреса на партията

XIII. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Чл.79. /1/ Членовете на Демократическата партия, които са избрани за народни 

представители в Народното събрание, образуват парламентарна група на 

партията.

/2/ Парламентарната група на партията избира измежду членовете си 

председател.

Чл.80. Парламентарната група провежда в Народното събрание политиката на 

Демократическата партия като съблюдава всички взети от нея решения от 

политически характер.

Чл.81. Парламентарната група взема решения относно дейността си в 

Народното събрание в съответствие с решенията и становищата на партията 

Чл.82. Парламентарната група определя народните представители, които при 

всеки отделен случай да изразяват становището на партията в Народното



събрание.

XIV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНАСИ

Чл.83. Имуществото на партията се състои от недвижими и движими вещи, 

парични средства, вземания, авторски права и права на индустриалната и 

интелектуална собственост.

Чл.84. Партията събира своите материални средства от:

1. Членски внос.

2. Доходи от партийното имущество.

3. Приходи от партийните печатни издания.

4. Дарения и завещания.

5. Приходи от стопанската дейност на създадени към партията 

стопански единици в съответствие със закона

6. Субсидии от държавата.

Чл.85. Върховния партиен съвет определя как се събира членския внос и как 

се разпределя между местните партийни организации, общинските и 

областните партийни съвети и Централното бюро

Чл.86. /1/ Партийните средства се разходват в съответствие с приетия бюджет.

121 При упражняването на бюджета Централното бюро може да прехвърля 

суми от едно перо в друго.

131 В случай, когато бюджетът още не е приет или се наложи разходване на 

средствата за цели, които не са били предвидени от него, Централното бюро 

може да разходва суми за тях въз основа на мотивирано решение, след като 

същото бъде одобрено от Върховния партиен съвет.

Чл.87. Централното бюро се отчита ежегодно пред Върховния партиен съвет за 

своята финансово-стопанска дейност.

Чл.88. При поемане на имуществени задължения Демократическата партия се 

представлява от Председателя или определено от него лице и от секретаря на 

централното бюро.



XV. МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА  

ПАРТИЯ. НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО НА ЖЕНИТЕ КЪМ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И 

ТВОРЧЕСКИ КЛУБОВЕ КЪМ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Чл.89. Към демократическата партия се създава Младежки съюз на 

демократическата партия, който не е юридическо лице.

Чл.90. /1/ Членове на Младежкия съюз на Демократическата партия могат да 

бъдат членове и симпатизанти на Демократическата партия, на възраст между 

18 и 33 години, включително

121 Уставът на Младежкия съюз на Демократическата партия се утвърждава 

от Върховния партиен съвет на Демократическата партия.

Чл.91. /1/ Към Демократическата партия се създава Национално дружество на 

жените при Демократическата партия, което не е юридическо лице.

121 Уставът на Националното дружество на жените при Демократическата 

партия се утвърждава от Върховния партиен съвет на Демократическата 

партия.

Чл.92. Членове на Националното дружество на жените при Демократическата 

партия са онези жени-членове на партията, симпатизантки, изразили желание 

за това.

Чл.93. Към Демократическата партия се създават национални професионални 

и творчески клубове, които не са юридически лица.

Чл.94. Членове на Националните професионални и творчески клубове са 

членове на Демократическата партия с еднакви или близки професии и 

творчески занимания. В работата им могат да участват и безпартийни 

привърженици на Демократическата партия.

Чл.95. Младежкият съюз на Демократическата партия, Националното 

дружество на жените при Демократическата партия и Националните 

професионални и творчески клубове към Демократическата партия се 

ръководят от решенията на Върховния партиен съвет и разпорежданията на 

Централното бюро.



XVI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.96 Централното бюро може да реши издаването на печатни издания в 

съответствие с изискванията на закона 

Чл.97. Партийният цвят е виолетов

Чл.98. Символът на партия е калиграфно изобразяване на главната ръкописна 

буква "Д” в бял цвят на виолетово поле, обградена с два концентрични кръга, 

помежду които има надпис "Демократическа партия”.

Чл.99. Печатът на партията отразява нейния смисъл с указания за съответната 

партийна организация или орган.

Чл.100. Знамето на партията е правоъгълно с виолетов цвят, в средата на 

което е изобразен символът на партията

Чл.101. Празникът на Демократическата партия е на 22 септември -  Ден на 

независимостта.

>7/

Този устав е приет на Тринадесетия конгрес на Демократическата партия 

на 16 декември 1990 година, изменен и допълнен на Четиринадесетия 

конгрес на 18 и 19 декември 1993 г., на Петнадесетия конгрес на 14 и 15 

декември 1996г., Шестнадесетия конгрес на 26 и 27 февруари 2000 г., 

Седемнадесетия конгрес на 29 и 30 март 2003 г., Осемнадесетия конгрес на 

18 и 19 март 2006 г. Деветнадесетия конгрес на 17 и 81 април 2010 г., 

Двадесетия Конгрес на 14 юни 2014 г. и е подписан от членовете на 

Централното бюро, Двадесет и първия Конгрес на 7 юли 2018 г. и е 

подписан от членовете на Централното бюро.
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