
Българска партия ЛИБЕРАЛИ

РАЗДЕЛ I: ОБЩ И ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. [1] /Изм./ Българска партия ЛИБЕРАЛИ е политическа партия с 
либерална платформа и е юридическо лице. Тя е политически наследник на 
Федерацията на клубовете за демокрация /ФКД/.

[2] Седалището на Българска партия ЛИБЕРАЛИ е в град София.

Член 2. [1] /Изм./ Българска партия ЛИБЕРАЛИ има за цел
изграждането на либерално-демократично общество, основано на принципите 
на ЕРАЖ ДАНСКО РАВНОПРАВИЕ, СТОПАНСКА И ПОЛИТИЧЕСКА 
СВОБОДА, СОЦИАЛНА СИЕУРНОСТ, ДУХОВНА ТОЛЕРАНТНОСТ, 
ДЕМ ОКРАТИЧНА ДЪРЖ АВНА УРЕДБА и ДЪРЖ АВЕН СУВЕРЕНИТЕТ.

[2] Българска партия ЛИБЕРАЛИ развива своята политическа дейност 
самостоятелно или в съюз с други политически организации и партии. 
Българска партия ЛИБЕРАЛИ използва всички средства, разрешени от 
Конституцията и законите на страната.

Член 3. Местните организации на Българска партия ЛИБЕРАЛИ се 
наричат Клубове.

Член 4./Изм/ [1] Висш ръководен органи на Българска партия
ЛИБЕРАЛИ е Конгресът, Националният съвет..

[2]/Изм/ Политически ръководен орган в периода между свикването на 
Конгреса е Националния съвет на БЪЛЕАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.

[3]/Изм/ Оперативни ръководни и координиращи органи на Българска 
партия ЛИБЕРАЛИ са Оперативното бюро, Председателят и Заместник 
председателите.

[4] Контролно-ревизионен орган на Българска партия ЛИБЕРАЛИ е 
Контролният съвет

РАЗДЕЛ II: /Изм./ РЕД ЗА ВСТЪПВАНЕ В ПАРТИЯТА.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. П Р А В Д ^ к  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 
ЧЛЕНОВЕТЕ. ОБЩ ИНСКИ О Р Г А Н И ЗА Ц И И ^
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Член 5. Член на Българска партия ЛИБЕРАЛИ може да бъде всеки 
български гражданин, който има избирателни права и не членува в друга 
политическа партия или организация.

Член 6. В Българска партия ЛИБЕРАЛИ не могат да членуват граждани, 
които проповядват незаконни средства на политическа борба, еднопартийна 
политическа система, насилие, расова, религиозна и етническа 
дискриминация.

Член 7. [1] Встъпването в членство се извършва с писмено заявление, в
което кандидатът за член декларира съгласие с устава и идейната платформа
на Българска партия ЛИБЕРАЛИ.

[2] Заявлението се отправя до председателя на Клуба. Приемането се
извършва от Общото събрание на Клуба.

.Член 8. Всеки член на Българска партия ЛИБЕРАЛИ има право:
[1] Да избира и да бъде избиран в органите на партията.
[2]/Изм/ Да издига кандидатури и да бъде предлаган като кандидат на 

партията в изборите за местни и централни органи на държавната власт и 
управление, както и в изборните органи на Европейския Съюз

[3] Да представлява партията пред местните държавни и съдебни 
органи, както и пред местните органи на политическите коалиции и съюзи,
ако е упълномощен за това.

[4] Да участва лично и да изразява своето мнение на всички форуми на 
партията, на които се обсъжда неговата дейност.

Член 9. Всеки член на Българска партия ЛИБЕРАЛИ има задължение:
[1] Да спазва устава на партията.

[2] Да работи за осъществяване на програмните цели и решенията на
ръководните органи на партията.

[3] Да плаща ежемесечно членски внос.
[4] Да бъде лоялен към партията и да не уронва нейния престиж.

Член 10. Членството в Българска партия ЛИБЕРАЛИ се прекратява:
[1] По собствено желание - чрез заявление за напускане, отправено до 

председателя на Клуба. Председателя на Клуба уведомява първото следващо 
Общо събрание за напускането на член на Клуба и мотивите за това.

[2] Чрез изключване - в случаите, когато член на партията грубо е 
нарушил чл. 9 на Устава или ако е осъден с влязла в законна сила присъда за 
умишлено престъпление от общ характер. Това става по реда на чл. 15 ал. [3] 
след предложение на поне трима ч ленове^ьК л у ба . Изключеният член може в



двумесечен срок да направи писмено възражение до Контролния съвет на 
партията, който се произнася с окончателно решение в едномесечен срок от 
постъпване на възражението.

[4]/Нова/ Оттегляне от дейността на партията, което се констатира на 
събрание на Клуба в протокол. За протоколното решение се уведомява 
оттеглилият се. Последният има правото да обжалва протоколното решение 
на основание на чл. 40 ал. [3].

Член 11. Членовете на Българска партия ЛИБЕРАЛИ се организират в 
Клубове, образувани по местоживеене в общини или населени места. По 
изключение могат да бъдат образувани Клубове и въз основа на други 
принципи, разрешени от закона.

Член 12.[ 1 ] Клубовете са равнопоставени.

Член 13. Клубът може да има свой устройствен правилник, който не 
противоречи на устава на Българската партия ЛИБЕРАЛИ.

Член 14. Клубът се състои от не по-малко от пет членове.

Член 15. /Изм./ [1] Висш орган на Клуба е Общото събрание на всички 
негови членове. То се свиква от председателя на Клуба не по-рядко от един 
път на два месеца. Извънредно събрание може да се свика от:

проекта за дневен ред, всички членове на Клуба трябва да бъдат уведомени 
най-малко един ден преди датата на провеждането му.

[2] Общото събрание е проведено редовно, когато присъстват не по- 
малко от половината от членовете на Клуба. То взима решения с обикновено 
мнозинство. Персонален избор се извършва с тайно гласоподаване.

[3] Мнозинство от две трети от присъстващите на събранието се 
изисква за изключване на член от Клуба, за приемане и изменение на клубния 
устройствен правилник и за разпускане на Клуба. Общото събрание на Клуба 
може да се самозадължи да решава и други въпроси с квалифицирано 
мнозинство.

Член 16. Общото събрание на Клуба:

[3]/Отм

[2]/Отм./.

1. Председателя
2. Най-малко една десета от членовете на Клуба, но не по-малко

от трима.
3. Националния съвет.
За свикването на Обшо или извънредно събрание, както и за

з



[1] Избира председател и други органи на Клуба, ако такива са 
предвидени в клубния устойствен правилник.

[2] Приема и изключва членове на Клуба.
[3]/Изм./ Избира делегати за Конгреса на партията.
[4]/Изм./ Предлага на Общинската организация кандидати за общински 

съветници и кметове.
[5] Издига кандидатури за народни представители, които се утвърждават 

от органите на партията по реда на настоящия устав.
[6] Взима решения по всички въпроси от местно значение.
[7]/Изм./ Определя месечен членски внос в размер не по-малко от един 

лев. Десет на сто от членския внос се предоставя на Изпълнителното бюро в 
края на всеки месец.

[8] Взима решение за разпускане на Клуба.
[9] Решенията на Общото събрание на Клуба трябва да бъдат съобразени 

с решенията на ръководните органи на партията.

Член 17. Веднъж годишно, в период определен от Националния съвет, се 
провежда Общо събрание на Клуба, на което се прави отчет на дейността и 
финансовото състояние и се избира председател, както и други органи, ако 
клубният устройствен правилник предвижда такива.

Член 18. Председателят на Клуба се избира за срок от една година. 
Председателят:

[1] Ръководи дейността на клуба съобразно решенията на неговото 
Общо събрание и ръководните органи на Българска партия ЛИБЕРАЛИ.

[2] Представлява Клуба във взаимоотношенията му с държавните органи 
и други организации, физическите и юридическите лица.

[3]/Изм./ По право е делегат на Конгреса на партията.
[4]/Изм./ Осъществява постоянна връзка с Общинската организация 

и Изпълнителното бюро на партията.
[5] Съхранява печата на Клуба.

Член 19./Изм./ Клубът се учредява най-малко от пет лица, отговарящи на 
условията на чл. 5 и 6. Те подписват учредителен протокол, който се изпраща 
в Областния съвет, където има такъв или в Националния съвет за 
утвърждаване. Учредителите се считат приети за членове на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ с утвърждаването на клуба.

Член 20. Клубът прекратява съществуването си:
[1] /Изм./ Ако численият му състав спадне под пет члена.

[2] По решение на Общото събрание.



[3] /Изм./ По решение на Регионалния съвет, където има такъв или на 
Националния съвет, ако дейността на Клуба противоречи на устава или 
програмните цели на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, както и на решенията на 
нейните ръководни органи.

[4]/Изм./ При прекратяване на Клуба, председателят в десетдневен срок 
е длъжен да предаде имуществото, печата и архива на съответния председател 
на Общинската или Регионалната организация, където има такива, или на 
упълномощен представител на Оперативното бюро на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ

РАЗДЕЛ И-А: ОБЩ ИНСКИ ОРЕ АНИЗАЦИИ НА БЪЛЕАРСКА 
ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ /Нов/

Член 20а./Нов/ [1] Общинската организация на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ се състои от всички Клубове на територията на дадена община.

[2] Общинските организации са равнопоставени.
[3] Висш орган на Общинската организация е Общото събрание на чле

новете на клубовете.То се свиква от Председателя на Общинския съвет не
по-рядко от един път на три месеца. Извънредно събрание може да се 

свика от:
1. Председателя на Общинския съвет
2. Най-малко от една трета от членовете на Общинската 

организация.
3. Националния съвет.
За свикването на Общо или извънредно събрание, както и за 

проекта за дневен ред, всички членове на Общинската организация трябва да 
бъдат уведомени най-малко един ден преди датата на провеждането му.

[4] Общото събрание е проведено редовно, когато присъстват не по- 
малко от половината от членовете на Общинската организация. То взима 
решения с обикновено мнозинство. Персонален избор се извършва с тайно 
гласоподаване.

[5] Ако събранието не се проведе поради липса на кворум, то се свиква 
отново след един час и взима решения по реда на ал. [4].

[6] Решенията но Събранията, проведени по предходната алинея, 
подлежат на утвърждаване от Изпълнителното бюро.

[6]/Изм/ Решенията но Събранията, проведени по предходната алинея, 
подлежат на утвърждаване от Оперативното бюро.

Член 206. /Нов/ Общото събрание на Общинската организация:



[1] Избира Общински съвет за срок от четири години.
[2] Утвърждава предложените кандидати за общински съветници и 

кметове.
[3] По инициатива на не по-малко от една трета от членовете на 

Общинската организация взима решание по всички въпроси от местно 
значение.

[4] Избира Председател на Общинския съвет, ако на две поредни 
заседания Общинския съвет не успее да избере Председател. Изборът се 
извършва с обикновено мнозинство.

[5] Решенията на Общото събрание на Общинската организация трябва 
да бъдат съобразени с решенията на ръководните органи на партията.

Член 20в./Нов/ Веднъж годишно, в период определен от Националния 
съвет, се провежда Общо събрание на Общинската организация, на което се 
прави отчет на дейността и финансовото състояние.

Член 20г./Нов/ Общинската организация прекратява съществуването си:
Ако броят на клубовете спадне под два.

При прекратяване на Общинската организация, председателят в 
десетдневен срок е длъжен да предаде имуществото, печата и архива на 
съответния председател на Областната организация, където има такава или на 
упълномощен представител на Оперативното бюро на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ.

Член 20д./Нов/ [1] Общинският съвет:
1. Утвърждава кандидатите на Българска партия ЛИБЕРАЛИ за 

общински съветници и кметове.
2. Ръководи и координира дейността на Клубовете на Българска 

партия ЛИБЕРАЛИ на територията на общината.
3. Разпорежда се с имуществото на Общинската организация.
4. Организира подготовката и провеждането на избори за 

местните органи на власт на територията на общината.
5. Може да приема свой устройствен правилник, който не 

противоречи на устава на Българска партия ЛИБЕРАЛИ.
6. Избира Председател на Общинския съвет за срок от четири 

години. Ако на две поредни заседания Общинския съвет не успее да избере 
Председател, той се избира от Общото събрание на Общинската организация. 
Изборът се извършва с обикновено мнозинство.

7. Заседанията на Общинския съвет са проведени редовно, когато 
присъстват не по-малко от половината от членовете решенията 
си с обикновено мнозинство.
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[2] Правомощията на член на Общинския съвет на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ се прекратяват предсрочно при:

1. Трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията 
си за срок повече от три месеца, установена по съответния ред.

2. Подаване на писмена оставка.
3. Отсъствие от три поредни заседания, ако е направено искане за 

това от Председателя на Общинския съвет или една трета от членовете на 
Общинския съвет и Общинския съвет намери, че предсрочното 
освобождаване е наложително.

4. Прекратяване на членството в Българска партия ЛИБЕРАЛИ.
В случаите на т.1 и т. 3 освобождаването се извършва чрез 

гласуване с обикновено мнозинство.

Член 20е./Нов/ Председателят на Общинския съвет:
[1] Ръководи дейността на Общинския съвет съобразно решенията на 

Общинския съвет и ръководните органи на Българска партия ЛИБЕРАЛИ.
[2] Представлява Общинския съвет пред държавните органи и 

организации, както и пред юридически и физически лица.
[3] По инициатива на не по-малко от една трета от членовете на 

Общинската организация Председателят свиква Общо събрание на 
Общинската организация за решаване на въпроси от местно значение.

[4] Съхранява печата на Общинската организация и управлява нейното 
имущество.

РАЗДЕЛ П-Б:/Нов/Отм/ ОБЛАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ/

РАЗДЕЛ III :  РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ

Глава I: КОНГРЕС

Член 21./Изм/ Конгресът е висш ръководен орган на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ. В него с право на глас участват делегирани представители на 
Клубовете, както и членовете на Националния съвет, Оперативното бюро, 
Контролния съвет и Парламенталната група.

Чл.22/изм [1] Конгресът на Българска партия ЛИБЕРАЛИ се свиква 
редовно на всеки четири години. В случай на невъзможност за провеждане на 
редовен конгрес в рамките на предвидения срок, Националния съвет въз 
основа на мотивирано предложение на Оперативното бюро може да го

ЛИБЕРАЛИ



отложи с не повече от шест месеца. Решението се взима с мнозинство от две 
трети от състава на Националния съвет.

[2] Мястото и времето на провеждане на Конгреса се определят от 
Националния съвет. Националният съвет изготвя предложение за дневния ред 
и го оповестява не по-късно от един месец преди началото на Конгреса.

[3] /Изм./ На Конгреса Клубовете са представени пропорционално 
съобразно броя на членовете им, но не по-малко от двама представители на 
Клуб. Нормата на представителство се определя от Националния съвет. Броят 
и имената на делегатите се съобщават в Оперативното бюро най-малко десет 
дни преди началото на Конгреса. Конгресът е проведен редовно, ако са 
регистрирани като делегати представители на повече от две трети от броя на 
Клубовете. Гласуването е редовно, ако в него са взели участие две трети от 
броя на регистрираните делегати.

Член 23. Извънреден Конгрес може да бъде свикан:
[1] С решение на Националния съвет по реда на чл. 22 [2] и [3].
[2] По искане на най-малко една пета от Клубовете. Те са длъжни да 

представят пред Националния съвет протоколи от техни Общи събрания с 
взето решение за това и проект за дневен ред. В едноседмичен срок след 
постъпване на искането Националният съвет взима решение за насрочване на 
Конгрес и уведомява всички клубове. Извънредният Конгрес се провежда не 
по-късно от двайсет дни след взимане на решението, освен ако искането не е 
за по-дълъг срок. При отказ на Националния съвет да свика Конгрес това 
може да стане от инициативен комитет, съставен от по един представител на 
Клубовете, поискали Извънредния конгрес по реда на чл. 22 [2] и [3].

Член 24. [1] Решенията на Конгреса се взимат с обикновено мнозинство 
от присъстващите, с изключение на решенията по чл. 25 [3] и [10].

[2] Всеки делегат има право на един глас. Гласуването е лично.

Член 25. Конгресът:

[1] Определя дневния ред на своите заседания. Ако дневният ред не е 
изчерпан в определения ден или ако извънредни обстоятелства налагат това. 
Конгресът може да вземе решение да продължи в друг ден и на друго място, 
без да е необходимо спазването на изискванията на чл. 22 [2].

[2] Приема и променя наименованието, устава и идейната платформа на 
Българска партия.

[3] /Изм./ Избира с тайно гласоподаване членовете на Националния съвет 
и на Контролния съвет на Българска партия ЛИБЕРАЛИ за срок от четири



години. Издигнатите кандидатури се подреждат в листа и за избрани се 
смятат съответния брой кандидати, получили най-голям брой гласове.

[4]/Изм./Отм./
[5]/Изм./Отм./.
[6]/Изм,/ Приема политически доклад на Председателя на партията и 

отчетите на Националния съвет и Контролни
[7]/Отм./ Утвърждава кандидатите на партията за народни представители 

я съвет народни представители.
[8]/Отм./ Взима решения по чл. 20 [3].
[9]Взима решения по всички останали организационни и политически 

въпроси.
[10]/Изм./Взима решение за прекратяване на Българска партия 

ЛИБЕРАЛИ чрез разделяне на две или повече партии или саморазпускане. 
Тези решения се взимат с мнозинство от две трети от гласувалите.

[1 1]3а изключителни заслуги към Българска партия Либерали може да 
избере с явно гласуване с мнозинство от 2/3 от гласовете Почетен 
Председател. С право да свиква заседание на Национален съвет и 
Оперативното Бюро

ГЛАВА II: /Отм

ГЛАВА III: НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Член 29./Изм / Националният съвет на Българска партия ЛИБЕРАЛИ се 
избира от Конгреса. Конгресът определя и броя на членовете до петдесет и 
пет. Председателят и заместник-председателите на партията са членове на 
Националния съвет по право. Председателите на Областните съвети, 
народните представители, министрите и заместник-министрите - членове на 
Българска партия ЛИБЕРАЛИ и неизбрани в Националния съвет, имат право 
на глас на неговите заседания.

Член 30. [1]/Изм./ Заседанията на Националния съвет се свикват от 
Председателя на партията не по-рядко от веднъж на шест месеца.

[2]/Изм./ Извънредни заседания се свикват от Председателя по решение 
на Оперативното бюро, Контролния съвет или по искане на една пета от
членовете на Националния съвет.

[3] Заседанието на Националния съвет е проведено редовно, ако за 
участие са регистрирани две трети от неговите членове. Гласуването е 
редовно, ако в него са взели участие две трети от тя;х.



[4] Решенията се взимат с обикновено мнозинство от гласувалите, освен 
решенията по чл. 31 [11]. Националният съвет може да се самозадължи да 
решава особено важни въпроси с квалифицирано мнозинство.

[5]/Нова/ По предложение на Председателя на партията , при 
невъзможност за провеждане на заседание, Националният съвет може да 
вземе задочни решения, подписани най-малко от две трети от имащите право 
на глас.

Член 31. Националният съвет:
[1]/Изм./ Ръководи изпълнението на решенията на Конгреса
[2]/Изм./ Свиква Конгреса и изготвя проект за дневния му ред.
[3] Предлага текуща програма за дейност на партията.
[4] Изготвя предложения за промени в устава и идейната платформа.
[5] Потвърждава учредяването на нови и отпадането на Клубове.
[6|/Изм./ Приема текуща програма за дейност на Българска партия

ЛИБЕРАЛИ и предизборна платформа. Изработва предизборната платформа 
на партията.

[7]/Изм./ По предложение на Оперативното бюро определя състава на 
орган, който ръководи предизборната кампания, или определя представители 
в аналогичен орган на коалицията, в която Българска партия ЛИБЕРАЛИ 
участва.

[8]/Изм./ При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на 
Конгрес, Националният съвет взима решения по чл. 25 [5], [9].

[9]/Отм./ Осигурява необходимите за дейността на Българска партия
ЛИБЕРАЛИ средства.

[10] /Изм./ По предложение на Председателя избира или освобождава от 
своя състав Оперативното бюро с тайно гласоподаване. От членовете на 
Оперативното бюро Председателят може да определи говорител и секретар, 
чиито пълномощия писмено се възлагат или отнемат.

[1 1]/Изм./ Може да избере в Оперативното бюро нечлен на 
Националния съвет с мнозинство две трети.

[11а] /Нова./Изм./ Взима решение за участие на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ в политически коалиции и съюзи.

[12] /Изм./ По предложение на Оперативното бюро избира 
представители в органите на политическа коалиция, ако Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ участва в такава.

[13] /Изм./ Приема бюджета по предложение на Оперативното бюро
бюро.

[14] /Изм./ Утвърждава организационната структура, ръководителите на 
звена и функциите на партийния апарат.

[15]/Нова/ Упълномощава Клубове да осъществявят функции на по- 
горните организационни структури там, където такива не с£ изградени.
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[16]/Нова/Изм/ Утвърждава кандидатите на партията за народни 
представители, президент и вицепрезидент на Република България.

[17]/Изм./( I ) Избира с тайно гласоподаване Председателя на Българска 
партия ЛИБЕРАЛИ за срок до следващия конгрес. За избран се смята 
кандидатът, получил повече от половината от гласовете. В случай, че не е 
избран Председател се провежда втори тур, в който участват двамата 
кандидати, получили най-много гласове. За избран се смята този кандидат, 
който получи повече гласове

(2) По предложение на Председателя избира с явно гласуване от 1 
до 3-ма заместник- председатели за срок до следвашия конгрес.

[ 18]/Нова/Изм/ Утвърждава правилник за работа на Оперативното бюро.
[19]/Нова/ Националният съвет може да кооптира нови членове за да 

попълва състава си в рамките на броя, определен на последния Конгрес. 
Кооптирането се извършва с квалифицирано мнозинство.

[20]/Нова/Определя размера и периодичността на плащане на членския 
внос.

[21]/Нова/ Взима решениц за прекратяване на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ чрез сливане с друга партия. Тези решения се взимат с 
мнозинство от две трети от гласувалите.

Член 31а./Нов/[1 ] Дейността на Националния съвет и Оперативното 
бюро се обслужва и подпомага от партиен апарат, който се състои от 
общофункционални и специализирани звена.

[2] Общофунционалните звена се създават по предложение на 
Председателя по реда на чл . 31 [14].

[3] Специализираните звена се създават по предложение на 
Председателя по реда на чл. 31 [14] и са:

1. експертно звено
2. звено информация, анализ и прогнози
3. звено партийно строителство
[4] Ръководството и контрола върху работата на апарата се осъществява 

от Национален координатор, определен от Председателя на партията и 
утвърден от Националния съвет.

Член 31б./Нов/ Член на Националния съвет може предсрочно да бъде 
освободен:

[1] При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си по 
здравословни причини.

[2] При писмена оставка, подадена до Председателя на партията.
[3] При неоснователно отсъствие от три поредни заседания на 

Националния съвет, ако е направено искане за това ипи елна



трета от членовете на Националния съвет и Националният съвет намери, че 
предсрочното освобождаване е целесъобразно.

[4] При прекратяване на членство в партията.
Освобождаването по т.1 и т. 3 е винаги персонално и става с тайно 

гласоподаване и мнозинство две трети от гласувалите.
Освобождаването може да стане и в отсъствие на съответния член на 

Националния съвет, ако в предварително оповестения дневен ред изрично е 
предвидена точка за освобождаването му. Изборът на нов член става по реда 
на чл. 31 [19].

РАЗДЕЛ I V : :/Изм./ОПЕР АТИВНИ РЪКОВОДНИ И
КООРДИНИРАЩ И ОРГАНИ

ГЛАВА I: ОПЕРАТИВНО БЮ РО

Чл.32/1/Изм./ Оперативното бюро е орган за оперативно ръководство и 
координиране на дейността на Българска партия Либерали.Състои се от 7 до 
13 члена, в т.ч. председателя и зам.председателите, избирани от Националния 
съвет. Съставът на Оперативното бюро по предложение на Председателя на 
партията може да се допълва и променя по време на мандата на Националния 
съвет.”

[2] На едно от първите си заседания Оперативното бюро 
регламентира организацията на своята дейност.

Член 33. [1]/Изм./ Заседанията на Оперативното бюро се свикват от 
Председателя не по-рядко от един път месечно и се ръководят от 
Председателя на партията.

[2]/Изм/ Заседанията на Оперативното бюро са редовни, ако присъстват 
най-малко половината от неговите членове. Решенията се взимат с 
обикновено мнозинство.

[3]/Нова/Изм/ По предложение на Председателя на партията, при 
невъзможност за провеждане на заседание, Оперативното бюро може да 
взима задочни решения съгласно правилника за работа на Оперативното 
бюро, утвърден от Националния съвет.

Член 34,/Изм./ Оперативното бюро:
[1] Организира текущото изпълнение на решенията на ръководните 

органи на партията.
[2]/Изм./Координира дейността на местните организации.

По предложение на Председателя на партията и Националния 
координатор определя лица за координатори на определена територия.



Координаторите поддържат връзка с централните органи на партията и
координират дейността на местните организации.

[3] Взима решения, които не са от изключителните компетенции на
ръководните органи.

[4]/Отм./ Сформира временни и постоянни групи от експерти.
[5]/Нова/ Предлага състава по чл. 31 [7]

Член 35. /ОтмЧлен 36.

ГЛАВА И: ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ

Член 37. Председателят на Българска партия ЛИБЕРАЛИ:
[1] Ръководи дейността на партията съгласно решенията на нейните

колективни органи.
[2] Представлява партията пред държавните органи и други

организации, юридическите и физическите лица.
[3] Председателства заседанията на Националния съвет и

Изпълнителното бюро.
[4]/Нова/ Съхранява печата на партията.
[5]/Нова/ Може да делегира свои права на заместник-председателите.
[6]/Нова/ В случай на невъзможност за съгласуване с ръководните 

органи на партията взима еднолични решения, които подлежат на 
утвърждаване от тях.

Член 38.[1] /Отм./ Броят на Заместник-председателите се определя от 
Конгреса. Заместник-председателите подпомагат Председателя в дейността 
му, а в негово отсъствие или при невъзможност да изпълнява своите 
задължения - осъществяват неговите функции.

[2]/Нова/ При отсъствие или трайна невъзможност да изпълнява 
задълженията си Председателят може да упълномощи един от заместник- 
председателите да изпълнява неговите функции.

[3]/Нова/ При липса на пълномощие заместник-председателите
представляват заедно партията.

РАЗДЕЛ V: КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Член 39. [1] Контролният съвет е контролно-ревизионен орган на
Българска партия ЛИБЕРАЛИ.

[2]/Изм/ Контролният съвет се избира от Конгреса в състав до пет 
члена, които не могат да бъдат членове на други органи на Българска партия 
ЛИБЕРАЛИ. Контролният съвет на първото свое заседание избира 
председател и секретар с обикновено мнозинство.
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[3]/Изм./ Председателят или друг член на Контролния съвет участва с 
право на съвещателен глас в заседанията на Националния съвет.

[4] Контролният съвет се отчита пред Конгреса.
[5]/Нова/ Председателят на Контролният съвет участва с право на 

съвещателен глас в заседанията на Оперативното бюро.

Член 40. Контролният съвет:
[1] Контролира финансовата дейност и имущественото състояние на

Българска партия ЛИБЕРАЛИ.
[2] Изготвя в съответствие със закона доклад за размера на приходите и

разходите на партията.
[3] Следи за спазването на уставните процедури и изпълнението на

решенията на ръководните органи.
При тяхното нарушаване сезира ръководните органи на партията със 

становище или предложение и може да ги разпраща до всички Клубове.
[4] Взима решения по чл. 10 [2].

РАЗДЕЛ VI: ПАТРОНАТ

Член 41. [1] По предложение на Оперативното бюро Националният 
съвет може да посочи за патрони лица, които имат утвърден обществен 
авторитет и са привърженици на либерализма. Патроните могат и да не са
членове на партията.

[2] /Изм./ Патроните имат право да участват и да се изказват на 
заседанията на Конгреса и Националния съвет. Те имат право на съвещателен 
глас.

РАЗДЕЛ VII: ИМ УЩ ЕСТВО

Член 42.[1] Имуществото на Българска партия ЛИБЕРАЛИ се формира 
от членски внос, дарения, издателска дейност, както и от други постъпления,
разрешени от закона.

[2]/Нова/ Дарения с изразена дарителска воля се приемат с решение на
Изпълнителното бюро.

РАЗДЕЛ VIII: СИМВОЛИ

Член 43. [1] Знамето на Българска партия ЛИБЕРАЛИ е жълто, носещо
емблемата на партията.

[2]/Изм./ Празник на Българска партия ЛИБЕРАЛИ е 3 ноември, у
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[3] Печатът на Българска партия ЛИБЕРАЛИ е кръгъл, на който е 
изобразена емблемата на партията и е изписано нейното наименование.

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА

[1]/Отм./ По изключение се допуска членуване на учредители на 
Българска партия ЛИБЕРАЛИ и в други политически организации до 
приключване на законните процедури по освобождаването им.


