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УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ 

 

Основни положения 

Чл. 1. Този устав урежда, устройството, дейността и прекратяването на 

политическата партия Български демократически форум. 

Чл. 2. Българският демократически форум (БДФ) е политическа партия със седалище 

в гр. София и с адрес на управление гр. София - 1000, ул. Неофит Рилски, № 2, ет. 4, 

ап. 10. Дейността на БДФ е публична като доброволно сдружение на български 

граждани с избирателни права. 

Чл. 3. (1) БДФ е партия, основана на националните традиции и идеали - приемник да 

идеите на българското възраждане. 

(2) БДФ си сътрудничи със сходни български и чуждестранни политически партии и 

обществени организации и може да участва в обединения с тях. 

 

Принципи, цели, задачи и средства за постигането им 

Чл. 4. Основна цел на БДФ е съществуването на България като демократична, 

правова, справедлива и национално силна държава в обединена Европа. 

Чл. 5. (1) Целите на БДФ са изразени в неговите програма и платформа и са 

съобразени с динамиката на съвременните европейски и световни идеи и тенденции 

за правов ред и правова държава, за свободна личност и защитено общество в 

социално пазарно стопанство. 

(2) БДФ съдейства за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите 

чрез избори или по други демократични начини. 

(3) БДФ използва демократични средства и методи за постигане на политическите си 

цели. 

(4) БДФ провежда своите публични прояви, отправя обръщения и съставя 

документите си на български език. 

Чл. 6. Основна задача на БДФ е реалното и активно участие в обществено-

политическия живот на България в държавните и обществени институции и органите 

за местно самоуправление. 

Чл. 7. За осъществяване на своите цели и задачи БДФ използва всички 

законосъобразни политически и обществени методи, форми и средства като: 

1. словото, диалога, убеждението, пропагандата, изборната бюлетина; 

2. политическото партньорство с други политически и обществени организации чрез 

коалиции, споразумения и договорености за участие в избори, в органите за  

управление, както и в съвместни действия във вътрешен и международен план; 

3. издигане на кандидатури на членове на БДФ за участие в избори за централни и 

местни органи на управление и за представителство в международни организации; 

4. подготовка на членове на БДФ за заемане на ръководни политически и 

административни длъжности; 

5. създаване на Единна статистическа и информационна база на БДФ; 

6. укрепване на съществуващите и изграждане на нови структури на БДФ; 
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7. издаване на партийни печатни органи и литература; 

8. създаване на сайт и форум в Интернет. 

Чл. 8. (1) Структурите на БДФ се изграждат и функционират в съответствие с 

изискванията за: 

1. изборност на всички ръководни органи и длъжности чрез преки, тайни или явни 

избори; 

2. обновяване и съчетаване на различни поколения кадри; 

3. разделение на правата, задълженията и отговорностите между вертикалните и 

развитие на хоризонталните връзки между партийните структури и органи; 

4. съгласие по основните въпроси, залегнали в програмата, платформата, устава на 

БДФ и решенията на националните органи и структури; 

5. единодействие на членовете при изпълнение на взетите решения, програмата и 

платформата на БДФ, като членовете, несъгласни с приетите решения, могат да 

отстояват възгледите си, без да се противопоставят на изпълнението им и без да 

нарушават единството на партията; 

6. утвърждаване на демокрацията, засилване на гражданския контрол върху 

институциите, съхраняване на националните духовни и културни ценности и 

традиции; 

7. доброволност, доверие, взаимно уважение, солидарност и взаимопомощ и 

отговорност. 

(2) Български демократически форум поддържа регистър-архив, в който има следните 

реквизити: 

1. седалището и адресът на управление на централното ръководство и адресът на 

структурите на местно и регионално ниво; 

2. списъчен състав на редовните членове на партията по общински организации, 

включващи три имена, данни и адрес за кореспонденция; 

3. имената на членовете на ръководните и контролните органи на политическата 

партия на национално, местно и регионално ниво; 

4. имената на лицата, които съгласно устава представляват политическата 

партия на национално и регионално ниво. 

 

Членство. Права и задължения 

Чл. 9. Членовете на БДФ не могат да членуват в друга партия и организация, 

създадена по ЗПП. 

Чл. 10. Конгресът на БДФ може да провъзгласи за почетен член на БДФ български 

или чужд гражданин при особени заслуги към България и БДФ, след неговото 

съгласие. 

Чл. 11. В БДФ не могат да членуват наборните и кадровите военнослужещи във 

Въоръжените сили на Република България, държавните служители от 

Министерството на вътрешните работи, следователите, прокурорите, съдиите и други 

лица, за които със специален закон е забранено членство в политическа партия, както 

и сътрудници на ДС и РУМНО. Бивши членове на БКП, БСП, БЗНС и други казионни 
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организации, които не са заемали ръководни длъжности в тези организации, могат да 

бъдат приемани за членове на БДФ при преценка на всеки конкретен случай. 

Чл. 12. Искането за членство става със писмено заявление, в което кандидатът 

декларира, че приема Устава и Програмата на БДФ и е готов да работи за 

осъществяване на нейните цели и задачи. 

Чл. 13. (1) Приемането се извършва от основните организационни структури на БДФ 

по населените места - секциите, с явно гласуване и обикновено мнозинство, в 

присъствие на кандидата. 

(2) Новоприетият член на БДФ на същото заседание попълва и подписва формуляр по 

образец от Централното ръководство с персонални данни, които се включват в 

Единната статистическа база на БДФ. 

(3) При отказ кандидатурата може да бъде преразгледана от съответното общинско 

ръководство, което решение е окончателно. 

Чл. 14. Членството в БДФ се удостоверява с членска карта и отчетен членски внос. 

Чл. 15. (1) Членството в БДФ не поражда привилегии в правата на гражданите. 

(2) Всеки редовен член на БДФ има един глас при вземането на решения в 

структурите и органите на партията. 

Чл. 16. Всеки член на БДФ има право: 

1. да участва пряко в работата на местната структура, в която членува; 

2. да участва в разработването на идейните и политически решения на БДФ; 

3. да избира и да бъде избиран във всички органи на БДФ; 

4. да прави предложения за кандидати на партията за изборни държавни длъжности; 

5. да бъде избиран като кандидат на БДФ в органите на централната и местната власт; 

6. свободно да изказва и да отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички 

въпроси до вземане на колективно решение. Членове, несъгласни с взетите решения 

имат право да внесат писмено несъгласие или алтернативен проект в органа взел 

решението или във висшестоящите органи; 

Чл. 17. Всеки член на БДФ е длъжен: 

1. да спазва устава и решенията на БДФ и да работи за осъществяването на неговата 

програма; 

2. да работи за укрепване на организационно-политическото единство на партията; 

3. да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на БДФ; 

4. да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически 

акции; 

5. да плаща редовно членски внос; 

6. да посещава редовно събранията на местната структура, в която членува; 

7. да проявява уважение към останалите членове, както и към органите на партията; 

8. да не прави медийни изяви от името на БДФ, различни от становищата, взети на 

партийните форуми; 

Чл. 18. (1) Членството се прекратява: 

1. с лична писмена молба; 

2. поради нередовност; 
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3. поради загубване на политически права; 

4. поради изключване; 

5. поради смърт; 

(2) За нередовен се счита всеки, който не е внесъл членския си внос в продължение на 

една година. 

Чл. 19. (1) При нарушение на устава и на решенията на органите на БДФ, както и на 

общоприетите норми на поведение, се налагат следните наказания: 

1. забележка; 

2. мъмрене; 

3. предупреждение за изключване от партията; 

4. снемане от ръководна длъжност; 

5. изключване от партията; 

(2) За умишлени и увреждащи организацията действия противоречащи на Устава и 

решенията на органите на БДФ се считат публични прояви срещу обявената политика 

на БДФ, участие в изборни кампании на страната на други политически сили или 

злоупотреба с имущество на БДФ, като съответния наказващ орган налага 

наказанието по т.5 на предходната алинея. 

Чл. 20. (1) Наказанията, с изключение на предвиденото в т. 4, от чл.19, ал.1, се 

налагат от секцията, в която членува провинилият се член на БДФ, след 7-дневен срок 

от дадената му възможност за писмени или устни обяснения, при съобразяване на 

наказанието със степента на нарушението. 

(2) Наказанието „снемане от ръководна длъжност“ се налага от съответния орган, 

избрал провинилият се член. 

(3) На членовете, заемащи ръководна длъжност, наказанието „изключване от 

партията“, се налага от съответния орган, които ги е избрал. 

(4) Решенията за налагане на наказанията по т. 4 и 5, от чл.19, ал.1, могат да бъдат 

обжалвани в 14-дневен срок пред Централната контролно-ревизионна комисия, която 

прави предложение към ЦР, чието решение е окончателно. 

Чл. 21. При неизпълнение на задълженията си от страна на общинското или 

областното ръководство, ЦР може да пристъпи към предсрочно прекратяване на 

мандата му и назначаване на съответен служебен изпълнителен съвет за провеждане 

на изборно общинско или областно събрание. 

 

IV. Организационно устройство 

Чл. 22. (1) БДФ създава свои местни структури на териториален или тематичен 

принцип и по местоживеене. 

(2) БДФ може да създава свои младежки, женски и други организации, както и да 

привлича симпатизанти. 

(3) БДФ не може да създава свои структури по месторабота в търговски дружества, 

кооперации, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и религиозни 

институции, в държавни, областни или общински администрации, както и да се 

намесва в управлението и дейността им. 
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(4) БДФ изгражда своите структури на териториален принцип както следва: 

1. първични общински организации - секции или клубове; 

2. общински организации; 

Чл. 23. (1) Секцията (или клубът) е основната организационна структура, която в 

селата трябва да има не по-малко от пет члена, а в градовете не по-малко от десет 

члена. 

При по-голям брой членове в градовете могат да се изграждат секции и по квартали. 

(2) Секциите се обединяват по общини в общински организации. 

(3) Местните секции в София, Пловдив и Варна се изграждат по райони. 

Районните структури се обединяват в градска общинска организация, която избира до 

9-членно ръководство, състоящо се от председател, зам.-председатели и членове. 

Чл. 24. Всички новоизградени структури на общинските организации са легитимни 

след регистрацията им в Централното ръководство на БДФ. 

 

V. Органи - състав и функции 

Чл.25. (1) БДФ има следните органи: 

1. Конгрес; 

2. Национален съвет; 

3. Централно ръководство; 

4. Централна контролно-ревизионна комисия; 

5. Общо събрание на общинската организация; 

6. Общински ръководства; 

7. Контролни комисии; 

8. Секционни ръководства. 

(2) В органите на БДФ могат да бъдат избирани само редовни членове на БДФ, които 

не членуват в друга политическа партия, регистрирана по Закона за политическите 

партии. 

Чл. 26. (1) Общо събрание на секцията се провежда веднъж месечно. 

(2) Общото събрание на секцията: 

1. избира ръководство на секцията за срок от 2 години; 

2. приема нови членове; 

3. предлага свои членове за ръководните длъжности в местните и централните органи 

на БДФ; 

4. подготвя и организира обществени прояви и политически дейности свързани с 

популяризирането на БДФ, утвърждаване на ценностите на гражданското общество, 

традицията и културата на българския народ; 

5. налага наказанията съгласно разпоредбите на този устав; 

6. предлага на по-висшестоящите структури и органи кандидатури за общински 

съветници, кмет и народни представители, както и мнение за политически решения; 

7. изготвя месечен анализ на политическата обстановка и взема становище по 

наболели основни проблеми на ежедневието; 



6/12 
 

8. подготвя организирането и провеждането на предизборната кампания в населеното 

място; 

Чл. 27. (1) Ръководството на секцията се състои от председател, заместник 

председател и секретар. Те осъществяват политиката на БДФ по места и работят за 

създаване на обществено доверие и авторитет на БДФ. Те организират и 

предизборната кампания в населеното място. 

(2) Ръководството на секцията изготвя отчет на всеки шест месеца за приходите и 

разходваните финансови средства от структурата в три еднообразни екземпляра, като 

един от тях съхранява в архива, другите два предава на общинското ръководство. 

Чл. 28. (1) Общото събрание на общинската организация се състои от всички членове 

на БДФ на територията на общината и се провежда веднъж годишно по решение на 

Общинското ръководство. 

(2) Общото събрание на общинската организация: 

1. избира общинско ръководство и контролна комисия за срок от 2 години 

2. избира кандидатурите за общински съветници и кмет, предлага кандидати за 

народни представители; 

3. веднъж в годината изслушва доклад на общинското ръководство и на контролната 

комисия за оценка на дейността на организацията; 

4. определя и провежда местната политика на БДФ съобразно програмата и 

решенията на Конгреса, Националния съвет и Централното ръководство. 

Чл. 29. (1) Общинското ръководство е ръководният орган на БДФ на територията на 

общината в периода между общите събрания на общинската организация. 

(2) Общинското ръководство се състои от председател, заместник председател, 

секретар и членове. Член на общинското ръководство е и председателят на 

младежката организация на БДФ в общината. 

(3) Общинското ръководство ръководи дейността на БДФ в общината. Той може да 

сключва споразумения с други политически сили след получаване на мандат и 

одобрение от Централното ръководство. 

(4) Общинското ръководство изготвя ежегоден отчет за приходите и разходваните 

финансовите средства от структурата в два еднообразни екземпляра, като един от тях 

съхранява в архива, а другия изпраща до 5 число на следващия месец за предходния 

месец в Централното ръководство. 

Чл. 30. Контролната комисия се състои от трима души: председател, секретар и член. 

Тя контролира правилното приложение на устава и решенията на общинската 

организация, редовното събиране на приходите от членския внос и на другите 

собствени приходи, както и целесъобразното им изразходване. За направените 

констатации контролната комисия уведомява чрез отчет Централната контролно- 

ревизионна комисия и изпращат годишни отчети до 31 януари на Централното 

ръководство. 

Чл. 31. Отменен (01.12.2012 г.) 
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Чл. 32. Извънредни общи събрания на клубовете или общините могат да се свикат по 

решение на съответните ръководства, по искане на 2/3 от тези ръководства или на 1/3 

от редовните членове на организацията, както и служебно от по-горестоящия орган. 

 

VI. Национални органи на БДФ 

Чл. 33. (1) Конгресът на БДФ е върховен орган на партията и се провежда веднъж на 

две години. Свикването на Конгреса става по предложение на ЦР и след решение на 

Националния съвет. 

(2) Извънреден Конгрес може да бъде свикан в следните случаи: 

1. по решение на ЦР с мнозинство от 2/3; 

2. по решение на Националния съвет с мнозинство от 2/3; 

3. при смърт или оставка на Председателя. 

(3) Поканите за свикване на Конгреса се изпращат двадесет дни преди определената 

дата за провеждането му и съдържат проект за дневен ред, мястото и часа, както и 

решението за броя на делегатите по квотен принцип. 

Чл. 34. (1) Конгресът се състои от: 

1. делегати, членове на БДФ, избрани от всички секции и общински организации на 

БДФ по квота определена от Националния съвет, съобразно броя на редовните 

членове на отделните организации. 

2. членовете на ЦР, Националния съвет, Централната контролно-ревизионна комисия, 

председателите на общинските организации. 

(2) Списъците с имената на делегатите, избрани от общите събрания се изпращат от 

съответните ръководните органи на ЦР до десет дни преди Конгреса. 

Чл. 35. (1) Конгресът се открива от председателя на БДФ и се ръководи от бюро в 

състав: председател, заместник-председател и секретари, избрани от конгреса. След 

избора на ръководно бюро Конгресът определя окончателния дневен ред. 

(2) Заседанията на Конгреса са редовни, ако присъстват 1/2 от редовните делегати по 

чл.34, ал. 1. 

Чл. 36. Конгресът: 

1. определя идеологията, тактиката и стратегията на партията; 

2. разглежда и приема политическия доклад на Председателя и отчета на 

Централната контролно-ревизионна комисия; 

3. произнася се по материалната отговорност на ЦР; 

4. приема и изменя устава и програмата на партията; 

5. взема решение за прекратяване, разделяне, сливане или вливане в друга партия по 

смисъла на Закона за политическите партии с мнозинство от 2/3 от броя на 

регистрираните редовни делегати по чл.34, ал.1; 

6. избира Председател на БДФ с обикновено мнозинство до следващия Конгрес; 

7. избира до следващия конгрес членовете на Националния съвет и Централна 

контролно-ревизионна комисия; 

8. провъзгласява почетни членове. 



8/12 
 

Чл. 37. (1) Националният съвет е представителен ръководен орган на БДФ в периода 

между конгресите на партията 

(2) Националният съвет се състои до 51 изборни членове и членове по право. 

(3) Изборни членове по чл.З6 т.7 са до 51, в това число с национална квота, по 

предложение на ЦР, представляваща до 20 представители от състава на Националния 

съвет и останалите до 31 делегирани представители на областите, пропорционално на 

броя на редовните членове; 

(4). Членове на Националния съвет по право са: 

1. Председателят на Български демократически форум; 

2. Председателят на БМДФ 

3. Областните координатори със съвещателен глас. 

(5). Членове на Националния съвет, които не присъстват на заседанията му по 

неуважителни причини три пъти подред, отпадат от състава му и се заместват от 

следващ предложен от съответното Областно ръководство, а за националната квота - 

от ЦР. 

Чл. 38. (1) Редовните заседания на Националния съвет се провеждат най-малко 

веднъж на три месеца. 

(2) Извънредни заседания се свикват от Председателя на БДФ, по решение на ЦР или 

по искане на 1/3 от членовете на Националния съвет. 

Чл. 39. Националният съвет: 

1. определя политиката на БДФ между двата Конгреса; 

2. на първото си заседание след Конгреса избира от състава си Централно 

ръководство, което се оглавява от избрания Председател на партията; 

3. избира главния редактор на вестник „Прелом“; 

4. приема годишния политически доклад на Председателя на БДФ; 

5. определя размера на членския внос; 

6. взема решение за членуването на БДФ в международни организации и алианси на 

сходни по идеология партии; 

7. приема вътрешни правила за осъществяване на дейността си; 

8. определя квотата на представителство на общинските организации за провеждане 

на конгресите. 

Чл. 40. (1) Централното ръководство ръководи оперативно дейността на БДФ между 

националните съвети и провежда своите редовни заседания най-малко два пъти 

месечно. Членовете на ЦР отговарят за отделни направления от дейността на БДФ 

(2) Решенията на Централното ръководство са задължителни за всички областни и 

общински структури, клубове и органи на БДФ, и техните членове. 

(3) ЦР може да свиква извънредни заседания на всички структури на БДФ. 

(4) ЦР определя един от заместник-председателите, който отговаря за имуществото, 

финансирането и разходването на средствата на партията и следи за изготвянето на 

съответните финансови отчети. 

Чл. 41. (1) ЦР е в състав до 9 члена, както следва: 

1. Председател; 
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2. до двама зам.-председатели; 

3. организационен секретар; 

4. членове; 

(2). Главният редактор на в. „Прелом“, председателят на Софийската градска 

организация и председателят на БМДФ по право са членове и участват в работата на 

ЦР на БДФ с право на съвещателен глас; 

Чл. 42. (1) Председателят на БДФ ръководи дейността на ЦР и представлява БДФ 

пред всички юридически и физически лица. 

(2) В негово отсъствие той се замества от посочен от него заместник-председател. 

(3) Веднъж годишно представя пред Националния съвет отчет за дейността на 

Централното ръководство и състоянието на партията. 

(4) Председателят може да прехвърля част от правомощията си на други членове на 

ЦР със знанието на Националния съвет. 

Чл. 43. (1) Организационният секретар отговаря за работата и дейността на всички 

общински структури на БДФ по изпълнението на решенията на НС и ЦР, както и за 

провеждането на отчетно-изборните събрания на общинско ниво. 

(2) За подпомагане на работата му към организационния секретар се създава 

оперативен организационен сектор, който се утвърждава от ЦР. 

(3) Централното ръководство избира областни координатори, които осъществяват 

оперативната връзка между структурите по места и централните органи на 

управление. 

Чл. 44. (1) Централната контролно-ревизионна комисия се състои от председател и 

четирима членове. 

(2) Централната контролно-ревизионна комисия: 

1. следи за уставосъобразността на решенията и действията на структурите и 

органите на БДФ; 

2. следи за сигнали пред ЦР и Националния съвет за допуснати отклонения от 

решенията на Конгреса и Националния съвет и се произнася по тях; 

3. следи за правомерното осъществяване на финансовата дейност на БДФ; 

4. приема отчетите на контролните комисии; 

5. в края на всяка календарна година извършва финансова ревизия и представя 

писмен отчет пред Националния съвет с предложения; 

6. представя пред Конгреса отчет за финансовата дейност на партията през 

съответния мандат. 

7. разглежда изложения и жалби по възникнали вътрешни спорове и конфликти, 

които местните организации не са могли да решат, по изключване на членове и 

противоуставни прояви и се произнася с мотивирано предложение, което представя 

на ЦР за вземане на окончателно решение по възникналия проблем. 

Чл. 45. Отменен (01.12.2012 г.) 

 

VII. Процедурни правила 
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Чл. 46. (1) Всяка структура или орган на БДФ заседава при кворум повече от 

половината си членове освен в случаите, изрично предвидени в този устав . 

(2) При провеждане на общо събрание на общинска организация, ако в обявения 

начален час не се събере необходимия кворум, събранието се отлага с един час, след 

което се провежда с присъстващите членове но не по-малко от 1/3 от списъчния 

състав. 

(3) Отменена (01.12.2012 г.) 

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, при явно или тайно гласуване, 

освен в случаите изрично предвидени в този устав. 

(5) Взетите решения са задължителни за всички членове на организацията. За 

противоуставни решения се сезира Централната контролно-ревизионна комисия. 

(6) Всеки висшестоящ орган има право на достъп до документацията на 

нисшестоящия орган или структура. 

(7) Преписи от протоколите на общите събрания на общинските организации се 

предоставят на ЦР. 

(8) При провеждане на редовни заседания на Националния съвет, ако в обявения 

начален час не се събере необходимия кворум, събранието се отлага с един час след 

което 

се провежда с присъстващите членове, но не по-малко от 34% от списъчния състав на 

Националния съвет. 

 

VІІІ. Български младежки демократически форум 

Чл. 47. (1) Българският младежки демократически форум (БМДФ) е общност от 

млади хора, обединени от идеала за демократична, национално мощна и социално 

справедлива България. 

(2) БМДФ е младежката организация на Българския демократически форум. 

(3) БМДФ работи за осъществяване на целите и задачите на Българския 

демократически форум, като подготвя младите хора за активно участие в 

управлението на държавата и общините. 

(4) БМДФ изгражда структурите си и осъществява дейността си съгласно свой устав 

и програма. Членството в БМДФ се осъществява независимо от членство в БДФ. 

 

IX. Имущество, финансиране и разходване на средства 

Чл. 48. Дейността на БДФ се финансира от собствени приходи и от държавна 

субсидия. 

Чл. 49. (1) БДФ не може да извършва стопанска дейност. 

(2) Политическата партия БДФ няма право да учредява и да участва в търговски 

дружества и кооперации. 

Чл. 50. (1) Собствените приходи на БДФ са приходите от: 

1. членски внос; 

2. собствени недвижими имоти; 

3. дарения и завещания от физически лица; 
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4. лихви по парични депозити в банки; 

5. 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. 

(2) Собствени приходи на БДФ са и приходи от фондонабиращи мероприятия. 

Чл. 51. БДФ не може да получава: 

1. анонимни дарения; 

2. дарения от едно и също физическо лице, когато са над 10 000 лв. рамките на една 

календарна година; 

3. средства от юридически лица и от еднолични търговци 

4. средства от религиозни институции 

5. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, 

чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел. 

Чл. 52. БДФ разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване 

работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на 

мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи. 

Чл. 53. ЦР на БДФ определя съответно лице или лица, които отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията, както на национално така и на 

регионално ниво. 

 

X. Финансов контрол 

Чл. 54. Политическа партия БДФ прилага двустранно счетоводно записване съгласно 

разпоредбите на Закона за счетоводството. 

Чл. 55. (1) Централното ръководство на БДФ изготвя финансов отчет за предходната 

календарна година, включващ информация за централното управление и 

регионалните структури, съгласно изискванията на чл. 26 от Закона за счетоводството 

и на Националния счетоводен стандарт за юридическите лица с нестопанска цел. 

(2) Финансовите отчети по ал. 1 подлежат на независим финансов одит и заверка от 

независим финансов одитор. Независим финансов одитор не може да бъде лице, 

което е член на политическата партия или получава възнаграждение от нея под 

каквато и да е форма. 

(3) Разходите за одита и заверката на финансовите отчети са за сметка на политическа 

партия „Български демократически форум“. 

(4) Финансов отчет за предходната календарна година се изготвя от всички общински 

ръководства, в два еднообразни екземпляра един за централното ръководство и един 

за общинската организация в срок до 31 януари на всяка календарна година. 

Чл. 56. (1) Всеки член на БДФ плаща индивидуален членски внос, размерът на който 

се определя от Националния съвет. 

(2) Централното ръководство определя реда за събиране и отчитане на членския внос 

и отчисленията за органите на БДФ. 

(3) Членовете на БДФ без доходи или с доходи до минималната работна заплата 

плащат членски внос в размер на 10 стотинки. 
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(4) Целогодишният абонамент за вестник „Прелом“ се счита за отчетен членски внос. 

 

XI. Символи и печатни органи 

Чл. 57. (1) Централният печатен орган на БДФ е вестник „Прелом“. 

(2) Централното ръководство на БДФ може да реши и издаването на други печатни 

издания в съответствие с изискванията на закона. 

Чл. 58. Символът па БДФ е кръгово изображение с два концентрични кръга между 

които е изписано със златни букви абревиатурата „БДФ“, а в центъра на 

изображението има нарисуван златен лъв на червено поле. 

Чл. 59. Знамето на БДФ е правоъгълно с бял цвят, в горния край на което е изобразен 

символът на партията и е изписано „Български демократически форум“. 

Чл. 60. Печатът на БДФ отразява символа на партията с указания за съответната 

организационна структура или орган. 

 

Заключителни разпоредби 

§ 1. Настоящият устав е приет на VIII редовен конгрес на Българския демократически 

форум състоял се на 03.07.2006 г. и е изменен и допълнен на ІХ редовен конгрес, 

състоял се на 03.07.2010 г., на Х редовен конгрес, състоял се на 01.12.2012 г. и на ХІ 

редовен конгрес, състоял се на 04.04.2015 г. Той отменя устава на БДФ от I редовен 

конгрес от 31.08 1991 г. изм. И доп . от II редовен конгрес на БДФ, състоял се на 

11.12.1993 г. изм. и доп . от III редовен конгрес, състоял се на 01.02.07.1995 г. изм. и 

дои . от IV редовен конгрес, състоял се на 11-12.10.1997 и изм. и доп. от V редовен 

конгрес, състоял се на 31.07 - 01.08.1999 г. в гр. София, изм. и доп. от VІ-ти редовен 

конгрес, състоял се на 8–9.12. 2001 г. в гр.София, изм. и доп. от VII редовен конгрес, 

състоял се на 20-21.03. 2004 г. в гр. София. 


