
У С Т А В

на

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ’

ПРЕАМБЮЛ

Ние, учредителите на БЪЛ1АРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН С БЮ З „РАДИКАЛИ 
определяме за приоритети на нашата партия:

- изграждане на свободно и силно гражданско общество в условията на 
парламентарна демокрация чрез превръщане на човека в негова най-важна ценност.

- развитие и постигане на духовно единение на всички българи чрез укрепване на 
традиционните човешки добродетели.

- повишаване на материалното благосъстояние на хората чрез стимулиране и 
развитие на малкия, среден и фамилен бизнес, чрез развитие на модерно производство, 
земеделие, търговия и туризъм.

- зачитане, гарантиране и опазване на основните човешки права и свободи, 
неприкосновеност на личността и имуществото на всеки член на обществото.

- изграждане и поддържане на стабилен правов ред и законност.
- създаване и укрепване на единна, свободна и просперираша България чрез 

интегрирането й в европейските и евроатлантическите структури.

Глава първа 
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” (БДС „РАДИКАЛИ”) 
е политическа партия, създадена на основание Конституцията на Република България. 
Закона за политическите партии и този Устав.

Чл. 2. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” е със седалище гр. 
София, бул. „Черни връх” № 31, район „Лозенец".

Чл. 3. Програмните цели и задачи на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 
„РАДИКАЛИ” са:

- развитие и утвърждаване на свободното гражданско общество в България в 
условията на парламентарна демокрация;

- гарантиране и опазване на основните човешки права и свободи;
- укрепване на законността и правовия ред в страната за защита на честта, 

достойнството и имуществото на гражданите;
- гарантиране и укрепване на частиата собственост и частното предприемачество;
- стимулиране и развитие на средния, малкия и фамилния бизнес в страната;
- подпомагане развитието на модерно земеделие и на преработващата промишленост;
- изграждане на пазарна икономика;
- възстановяване и зачитане на исторически създадените традиции в бита на 

българите в духа на общочовешките добродетели.
- изграждане на личности с гражданско съзнание и отговорност;
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- гарантиране на нерушимостта, териториалната цялост и националния суверенитет 
на България като пълноправен член на Европейския съюз и НАТО.

Чл. 4. За постигането на горните цели и изпълнението на поставените задачи 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" ще провежда политика за 
стимулиране и израстване на духовността на нацията и нейния интелектуален потенциал и 
за създаването на отговорно гражданско общество.

Глава втора 
IE ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5. (1) В БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" може да членува 
всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, който не 
членува в друга партия, приема политическата програма и устава на партията и желае да 
работи за осъществяване на задачите и постигане на целите й.

(2) Не може да членува в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” 
лице. което е:

- лишено от избирателни права;
- участвало в издевателства и репресии над български и чужди граждани или е било 

служител в репресивния апарат на тоталитарната държава;
- наборен или кадрови военнослужещ;
- служител в областта на вътрешната сигурност и обществения ред;
- следовател, прокурор или съдия;
- служител в дипломатическата служба.
(3) Не може да членува в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” 

лице, за което със специален закон е забранено членство в политическа партия.
(4) За придобиване на членство в партията кандидатът подава заявление до местната 

организация, в което изразява съгласие с целите, принципите и задачите на партията и 
декларация, че приема Устава, не членува в друга партия и за него не са налице пречките по 
ал.2 и 3 за членство в политическа партия.

(5) Решението за приемане се взема от местната организация с мнозинство от повече 
от половината от членовете й.

(6) Всеки член може да членува само в една местна организация по избор -  по 
постоянен или по настоящ адрес.

Чл. 6. Всеки член на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” има
право:

- да избира органите на управление на партията и да бъде избиран във всички 
структури и органи;

- да участва пряко в дейността на местната организация;
- да получава всякаква информация относно решенията на органите за осъществяване 

дейността на партията;
- да участва в разработването и осъществяването на политиката на партията;
- да бъде защитаван във връзка със своята дейност и политически убеждения като 

член на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".

Чл. 7. Всеки член на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” е 
длъжен:

- да спазва Устава и програмата на партията;
- да изпълнява решенията на органите на партията:
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- да взема участие в дейността и в изборните кампании;
- да плаща редовно членския си внос:
- да не урониа с поведението и действията си престижа и авторитета на партията, на 

нейните органи и на останалите членове.

Чл. 8. Членството в БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” се 
прекратява при:

- напускане по собствено желание;
- изключване -  при неспазване на задълженията и осъществяване на дейност, която 

уронва престижа и авторитета на партията;
- неплащане на членски внос повече от шест месеца;
- смърт.

Чл. 9 . ( 1 )  При изключване поради нарушения на задълженията, посочени в чл. 7, 
изключвания член трябва да бъде писмено предупреден за констатираните нарушения и да 
му бъде даден срок за отстраняването им.

(2) След изтичане на срока на предупреждението местната организация провежда 
заседание, в дневния ред на което е изрично посочена точката за изключване и причините за 
това. Изключваният член, след като е уведомен писмено най-малко седем дни преди 
заседанието, може и да не присъства на заседанието на местната организация, но има право, 
но има право да обжалва решението й пред Общинското събрание в седемдневен срок от 
узнаване на решението.

(3) Общинското събрание може да отмени изключването като решението се взема с 
мнозинство 2/3 от членовете.

Чл. 10. Местната организация взема решение за прекратяване на членството поради 
изключване с мнозинство 2/3 от членовете.

Глава трета
111. СТРУКТУРИ И ОРГАНИ

Чл. 11. Структурите и органите на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 
„РАДИКАЛИ" осигуряват, организират и провеждат политиката на партията на своята 
територия, реализират решенията на Конгреса и двупосочната връзка в партията, 
организират и провеждат изборните кампаниии.

Чл 12. МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ (МО) е основна структура на БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ”, която осъществява дейността на партията на 
местно ниво.Тя се изгражда на териториален принцип и се състои най-малко от 10 члена. Тя 
избира с обикновено мнозинство от членовете си МЕСТНО РЪКОВОДСТВО за срок от 
една година, което се състои от председател, зам. председател и секретар. МО се 
представлява от председателя.

Чл 13. (1) О Б Щ И Н С К О Т О  С Ъ Б РА Н И Е  (ОбС) се състои от всички членове на 
местните организации на територията на общината или от избрани делегати от местните 
организации.

(2) Общинското събрание взема решения, отнасящи се до дейността и провеждане на 
партийната политика на територията на общината в съответствие с устава, програмата и 
решенията на висшестоящите органи, организира предизборните кампании на територията
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на общината, избира делегати за Конгреса с обикновено мнозинство от присъстващите и 
избира чрез явно гласуване Общински съвет и Общинска контролна комисия.

(3) Общинският съвет се състои от председател, до петима зам. председатели и 
секретар като в него влизат по право общинските съветници (представители на партията) и 
председателите на местните организации и се избира от общинското събрание за срок от две 
години, Председателят ръководи и представлява Общинския съвет. Той свиква общинското 
събрание веднъж на шест месеца и заседанието на Общинския съвет -  ежемесечно; 
организира дейността на местните организации; предлага вземане на решения по всички 
въпроси, отнасящи се до дейността на партията на общинско ниво.

(4) Общинската контролна комисия осъществява контрол при изпълнение на 
решенията на органите на партията на общинско ниво и контрол за финансовата политика и 
отчетност на общинските структури. Тя се състои от избрани от общинското събрание чрез 
явно гласуване и с обикновено мнозинство председател, зам. председател и секретар за срок 
от две години.

Чл. 14. (1) КОНГРЕСЪТ е върховен ръководен орган на БЪЛГАРСКИ
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ..РАДИКАЛИ”,

(2) Конгресът се състои от делегати, избрани от общинските събрания чрез 
делегатска квота, определена от Националния съвет с отделно решение, председателите на 
Общинските съвети. Националния съвет и Националната контролна комисия.

(3) Конгресът:
- приема, изменя и допълва устава и политическата програма на БЪЛГАРСКИ 

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ”;
- определя основните насоки на политиката на партията;
- решава всички въпроси, свързани с дейността на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

СЪЮЗ „РАДИКАЛИ”;
- избира председател на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” и 6 ( 

шест) членове на Изпълнителния съвет за срок до следващия конгрес.
- избира председателя , секретаря и един член на Националната контролна комисия за 

срок от 3 (три) години;
взема решения за сливане и/или прекратяване на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 

СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” ;
- приема отчетите на .Изпълнителния съвет и на Националната контролна комисия и 

ги освобождава от отговорност.

Чл. 15. (1) Конгресът взема решенията си с мнозинство повече от половината от 
присъстващите делегати, а решенията за изменение и допълнение на устава и за сливането 
и/или прекратяването на партията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите.

(2) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове и органи на 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” .

Чл. 16. (1) Конгресът се свиква от Изпълнителния съвет на редовно заседание веднъж 
на три години по реда на чл. 26 от ЗЮЛНЦ.

(2) Извънреден конгрес се свиква по решение на Изпълнителния съвет, взето с 
мнозинство три четвърти от неговия състав или по искане на 1/3 от членовете на 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” .

Чл. 17. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ формира и координира политиката на 
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" в периода между конгресите. 
Негови членове по право са: Председателят на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ



..РАДИКАЛИ”, членовете на Изпълнителния съвет,по един представител от ръководството 
на Общинските съвети .кметове.депутати.министри.

Чл. 18. (1) Националният съвет се свиква на редовно заседание най-малко веднъж 
годишно от председателя на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ".

(2) Заседанията на Националния съвет се ръководят от председателя на БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ ..РАДИКАЛИ , а в негово отсъствие от зам. Председател на 
Изпълнителния съвет изрично определин от председателя и са редовни , ако на тях 
присъстват повече от половината членове. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, 
освен в случаите когато уставът или законите изискват квалифицирано мнозинство.

(3)Националният съвет очертава политическата програма на БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” в съответствие с решенията на КОНГРЕСА, както 
и дейността на Партията свързана с целите и задачите поставени пред нея , подробно 
описани в Преамбюла на настоящия устав.

(4) По решение на Националния съвет се определят размерът на членския внос и 
редът за събирането и отчитането му.

Чл.19 (I)  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ е ръководен орган на БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ в периода между конгресите ,чиито членове 
подлежат на вписване по смисъла на чл.17 .ал. I т.4 от Закона за политическите партии. 
Състои се от 7/седем/ члена ,а именно : председател , избиран пряко от Конгреса и шестима 
члена .които Конгресът избира чрез явно гласуване на обща листа. И двата избора се правят 
с мнозинство повече от половината от присъстващите за срок до следващия конгрес.

(2) Изпълнителният съвет избира от членовете си ,до трима заместник- председатели 
и до трима секретари.

(3) Изпълнителният съвет може да създава регионални и помощни органи и 
структури, постоянни и временни комисии, чиято дейност, структура, начин на създаване, 
провеждане на заседания и отчет се уреждат с правилник.

(4) Изпълнителният съвет ръководи дейността на всички органи, определя насоките 
на развитие и организира изпълнението на решенията на Конгреса, следи за тяхното 
изпълнение, приема задължителни решения по всички въпроси, засягащи дейността на 
партията във времето между конгресите.

(5) Организацията на дейността на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 
„РАДИКАЛИ" чрез неговите структури се урежда с правилник, приет от Националния 
съвет.

Чл 20 (1) НАЦИОНАЛИ АТА КОНТРОЛ НА КОМИСИЯ контролира
изпълнението на решенията на Конгреса, финансовата отчетност и дисциплина на всички 
структури на БЪЛЕАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ”

(2) Националната контролна комисия се състои от председател, секретар и един член. 
Тя се избира от Конгреса за срок от три години чрез явно гласуване на обща листа с 
мнозинство повече от половината от присъстващите.

(3) Националната контролна комисия провежда заседанията си при наличието на 
повече от половината членове и се свиква от нейния председател.

(4) взема решенията си с мнозинство повече от половината от членовете и се отчита 
за дейността си пред Конгреса.

Чл. 21. (1) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на БЪЛЕАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 
„РАДИКАЛИ се избира пряко от Конгреса с явно гласуване. Той е по право председател на 
Националния съвет.
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(2) Председателят ръководи и представлява БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН 
СЪЮЗ „РАДИКАЛИ'' пред всички физически и юридически лица, местни и чуждестранни 
органи и институции.

(3) Председателят на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" свиква 
и ръководи Националния съвет и осъществява оперативното ръководство на партията 
между заседанията на Националния съвет и Конгреса, назначава и освобождава работещите 
по трудови и граждански договори, отговаря за финансовата дейност, организира 
изпълнението на решенията на Конгреса и Националния съвет.

(4) При отсъствие председателят се замества от определен от него заместник- 
председател, на когото е делегирал права с отделна заповед.

Глава четвърта
IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 22. (1) Дейността на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" се 
финансира от собствени приходи и държавна субсидия.

(2) Собствените приходи са приходите от:
- членски внос:
- собствени недвижими имоти;
- дарения и завещания от физически лица;
- лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа доколкото това не 

противоречи на чл. 22 от Закона за политическите партии;
- издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както 

и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с 
партийно-пропагандно съдържание.

- заеми от банки в размер до две грети от отчетените в Сметната палата приходи за 
предходната календарна година.”

(3) Размерът на членския внос и правилата за набирането, разходването и отчитането 
на средствата и за разпореждане с партийно имущество се уреждат в съответствие с 
действащата нормативна уредба с правилник, приет от Националния съвет.

(4) За приходите и имуществото БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 
„РАДИКАЛИ" води отчетност чрез всичките структури и органи, които пряко се 
контролират от Националната контролна комисия и създадените структурни контролни 
комисии.

Глава пета
V. КВОРУМ И МАНДАТНОСТ

Чл. 23, (1) Всеки орган на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” 
заседава при кворум повече от половината си членове, освен в случаите, когато е 
необходимо да се вземе решение с квалифицирано мнозинство.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство -  повече от половината 
присъстващи, освен в предвидените в този устав и в закона случаи, когато се изисква 
квалифицирано мнозинство -  2/3 от присъстващите или от членовете.

(3) Гласуването е явно. но във всеки конкретен случай може да се премине към тайно 
гласуване с решение на органите на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ 
„РАДИКАЛИ” .
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Чл. 24, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” може да избира в 
ръководните си органи едни и същи лица без ограничение в мандата.

Глава шеста
VI. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ”

Чл. 25. БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮ З „РАДИКАЛИ” се прекратява по 
решение на Конгреса, взето с квалифицирано мнозинство при:

- сливане или вливане в друга партия;
- разделяне на две или повече партии
- саморазпускане.

Чл. 26. БЪЛГ АРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ" се прекратява и в
случаите на чл. 38 т. 4 и 5 във връзка с чл.40 от ЗПП като последиците се уреждат съгласно 
закона.

Чл. 27. При прекратяване на партията по реда на чл. 38, т. 1 - 3  Конгресът определя 
начина на разпореждане с имуществото й.

Чл. 28. При прекратяване на партията по чл. 38, т. 4 и 5 имуществото й преминава в 
полза на държавата, която отговаря за задълженията до размера на полученото имущество.

Елава седма
VII. СИМВОЛИ И ЗНАМЕ

Чл. 29. Символите на БЪЛЕАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮ З „РАДИКАЛИ” са 
стилизиран символ на детелина в зелен и кобалтово син цвят с осем жълти (златни) звезди.

Л А Д иТ а ЛИ '-ВЪВ Ф° РМаТа На елипса’ знамето на партията и абревиатурата БДС

Чл. 30. Знамето на БЪЛЕАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮ З „РАДИКАЛИ” е 
Щ кобалтово синьо със стилизиран символ в син и зелен цвят е осем жълти (златни) звезди във

Д Е ^О ^Р А Т И чТ ! Н 'Ъ К >1|0 .,|1((д П к З л /|И "ТЪ̂ а „БЪЛГАРСКИ

Чл. 31. Печатът на БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ” е кръгъл 
със стилизирана детелина в центъра на триъгълник с надпис БЪЛГАРСКИ 
ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ”

Настоящият устав е приет на редовен Национален конгрес, проведен на 30 ноември 
2014 г. в гр. София.

Цветан Венциславов Манчев 
Председател на Български демократичен 
съкп „РАДИКАЛИ
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