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НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ



НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е 
партийна организация награждани, доброволно призвани да 
подпомагат процесите на демократизация в Република България, 
изразяващи своята готовност да гарантират и защитават правата и 
свободите на всички български граждани

I. ОБЩИ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Член 1. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА tl СВОБОДИ е 
независима обществено - политическа организация с наименование 
"НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", което се 
изписва съкратено "Национално ДПС", със седалище град София, 
община Възраждане, ул. "Антим I" N 17, ет.З.

Член 2. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е 
юридическо лице - партия, която се представлява от Председателя.

Член 3. /1/. Емблемата на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ е: две преплетени маслинени клонки с цвят син - циан, 
разположени над тях 28 слънчеви лъча с цвят жълт - пантон йелоу, на 
фона на лъчите изписани бели букви ДПС с кант в цвят син - циан, и 
над лъчите разположен надпис НАЦИОНАЛНО в цвят син - циан.

/2/. Знамето на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ е със син фон и с емблемата в средата.

/3/. Печатът на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ е кръгъл с емблемата в средата, като около нея се 
изписват наименованието на партията и седалището.

II. ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Член 4. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е 
демократична политическа организация, която се изгражда, 
функционира и развива на териториален принцип в съответствие с 
основните демократична ценности и следните принципи:

- свобода на идеи и дискусии,
- плурализъм на мнения,

публичност и прозрачност на решенията,
- равенство в правата и задълженията на всички членове,
- отговорност за решенията и действията,



- инициативност, самостоятелност и обновление на партийните 
органи и организации при определяне на тяхната дейност, 
отношения и структура,
- контрол върху действията на всички партийна органи и 
периодична отчетност на всички изборни органи,
- самоорганизация при изграждане на формированията и мандатност 

на изборните органи.
Член 5. /1/. Събранията и заседанията са редовни, ако присъстват 

повече от половината от съответните членове, освен ако в Устова не е 
предвидено друго.

/2/. Решенията в партийните органи и организации се вземат при 
наличие на кворум повече от половината от членовете им с обикновено 
мнозинство, я в но, освен ако в Устава не е предвидено друго.

Член б. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е 
организация, създадена за:

/1/. Да допринесе за единството на българските граждани, като се 
зачитат правата и свободите на всички малцинствени общности в 
Република България, в съответствие с Конституцията и законите на 
страната, Международната харта за правата на човека, Европейската 
конвенция за защита правата на човека и интернационалните 
договорености.

121. Да утвърждава хуманизма и законността в обществото; да се 
бори срещу проявите на тоталитаризъм, екстремизъм, шовинизъм, 
реваншизъм, ксенофобия, антисемитизъм и расизъм.

Член 7. Основни цели на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ 

са:
/1/. Защита принципите на демократичното правово общество при 

парламентарна форма на управление.
121. Постигане на разбирателство и единство между българските 

граждани чрез формиране на последователна национална политика, 
като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната.

/3/. Съгласуване на националното законодателство с 
международните принципи и норми за осигуряване правата и 
свободите на етническите и религиозно-кулгурни общности в 
Република България.

/4/. Създаване на правови и социални гаранции: за недопускане на етни
ческа и религиозна омраза и дискриминация; за равнопоставеност в 
правата, свободите и социалната сигурност на всички граждани и 
общности.



151. Изграждане и усъвършенстване на пазарно стопанство и 
оформяне на стабилна средна класа.

/б/. Създаване на условия за икономически просперитет и екологична 
защита на всички области и общини в страната и преодоляване на 
диспропорциите в развитието на различните населени места.

111. Създаване и гарантиране на условия за ненамеса в делата на 
официалните религиозна институции.

/8/. Подкрепяне и подпомагане на външна политика, която издига 
авторитета на Република България, чрез взаимоизгодно сътрудничество 
на равноправна основа с всички държави, които желаят това; 
поддържане на мир и разбирателство на Балканите и интеграция в 
евроатлантическите структури.

Член 8. Постигането на целите на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ще се осъществява чрез следните законни 
средства:

/1/. Изготвяне на предложения до органите на държавната власт за 
усъвършенстване на законодателството на Република България, 
съобразно основните права и свобода на гражданите.

/2/. Взаимодействие с всички демократична сили при решаване на 
проблемите, свързани с хуманизиране на социалните отошения, 
създаване на условия за икономически просперитет и изграждането на 
Република България като правова държава.

/3/. Сътрудничество с международни организации и осъществяване 
на контакти и международна дейност за гарантиране на основните 
права и свободи на всички български граждани.
/4/. Проучване сигналите на гражданите и информиране на 

държавните органи и обществеността при нарушения на основните 
права и свободи, езика на общуване, религиозните свободи, 
образованието, свободата и равенството при участие в обществено- 
политическия живот, равното заплащане на труда и социалната 
сигурност на човека.

151. Организиране на различни форуми за обсъждане на актуални 
въпроси на националната политика и публични, законосъобразни изяви 
при нарушаване на основните права и свободи на гражданите.

/6/. Разпросганяване на печатни материали, съобразно 
съществуващите в Република България законови разпоредбите цел 
пропагандиране на правова,гражданска и религиозна култура.

111. Участие в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.



III. ЧЛЕНСТВО В НАЦИОНААНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Член 9. Членуването в НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И

СВОБОДИ е доброволно и индивидуално. Не се допуска колективно 
членство.

Член 10./1/. Член на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ може да бьде всеки пълнолетен български гражданин, които:

1. е за единна и неделима Република България, ратува за сплотяване

и разбирателство, признава равните права и свободи на всички 

българскиграждани независимо и без разлика на техния произходдюл, 

образование, етническа, религиозна и партийна принадлежност, 

противопоставяйки се на всички прояви на шовинизъм, реваншизъм и 
религиозен фундаментализъм.

2. Приема и изпълнява Устава и Програмата на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

/2/. Лице, което е български гражданин, но живее в чужбина, може да 
членува в НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, но 
няма права да заема ръководни длъжности в организацията.

Член 11./1/. Не могат да бъдат членове на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ лица, които: 

аУ не са български граждани,

6/ заемат длъжност във ведомства, посочени в чл. 9 ал. 1 от ЗПП, 

и/ членуват в друга политическа партия или организация,

г/ са осъждани за тежки умишлени престъпления, за които не са 
реабилити 

рани,
д/ са участвали в репресии срещу българския народ.

/2/. Лишаването или отказът от българско гражданство води до 

прекратяване на членството в НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА



[РАВА И СВОБОДИ.

Член 12./1/. Приемането за член на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ
става на Общо събрание на местната организация, не по-късно от

зин месец след писменото заявление на кандидата, подадено до 

съответния Местен

сьвет, което заявление трябва да бъде подкрепено най-малко от двама 
настоящи членове на същата организация с писмена препоръка

/2/. Решение за приемането на кандидата се взема по реда на чл. 5.

/3/. Членството е по местоживеене. При промяна на местоживеенето 

съответният член на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ се отчислява в едномесечен срок и се зачислява по новото 

му местоживеене, което се отразява в членската карта.

Член 13. Всеки член на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ има правото:

/1/. Да участва в разработването и осъществяването на партийната 
политика и решения; да излага и отстоява своите мнения и 
предложения по дейността на партията.

111. Да избира и да бьде избиран в ръководните органи.

/3/. Да иска и да получава информация от партийните органи за 

тяхната дейност и да обсъжда работата и поведението на партийните 

членове, органи и организации, и да участва в осъществяването на 

контрол върху тяхната дейност.

/4/. Да получава помощ от НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 

И СВОБОДИ, когато е злепоставян, оклеветен, заплашван или 

преследван за политически убеждения и действия, които не противоречат 

на законите на Република България, на принципите и целите на 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.



/51. Да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и 
дейност.

Член 14./1/. Всеки член на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ има следните задължения:

• Да спазва Устава и работи за реализация на Програмата на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

Да ряботи за укрепването на демокрацията и единството в

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и според 

възможностите си да допринася за популяризиране и издигане 

авторитета на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

Да участва редовно и активно в организационния живот и в 

политическите мероприятия, да изпълнява решенията на съответните 

органи и организации, да посещава събранията на организацията, в 
което членува.

• Да плаща редовно членския си внос.
/2/. Членовете на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И

СВОБОДИ не могат да използват дейността си в структурите на

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за користни 
цели.

Член 15. /1/. Всеки член на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ се легитимира като такъв чрез своята членска 
карта, подлежаща на заверка всяка година.

/2/. Макетът на членската книжка се утвърждава от Националния 
Съвет на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

Член 16. П/. Членството в НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА

И СВОБОДИ се прекратява:

1. Във всеки момент по собствено желание на отделния член чрез

писмено заявление, подадено до съответния Местен съвет или чрез

ясно изразено устно заявление пред Общото събрание на местната

организация, отразено в протокола, и връщане на членската карта.



2. При неплащане на членския внос за срок по-голям от шест 
месеца и при неучастие в работата на местната организация - по реда 
на чл. 18 от настоящия Устав.

3. При обявяване на недееспособност или смърт.
4. При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на 

някои от изискванията за членство по чл. 11.
5. При изключване.

/2/. Прекратяване на членството, освен при изключване, се 
извършва от ръководството на Местния съвет и се съобщава на 
първото общо събрание.

нарушаване на Устава, увреждане интересите на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ или
rrPA°rBi?^?r^e На дейност’ несъвместима с целите и задачите на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, както и за 
неизпълнение на решенията на неговите органи, партийното по
ложение на съответния член се разглежда и решава от Общото 
събрание на местната организация, която може да бъде сезирана от 
всеки член, организация, съответна Контролно-ревизионна комисия, 
или да се самосезира.

/2/. Ако местната организация не разгледа и не реши въпроса в 
двумесечен срок от писменото сезиране, той се решава от 
съответния Общински съвет.

/3/. Ако в срок от два месеца Общинският съвет не вземе решение 
по въпроса, той се разглежда и решава от съответния Областен съвет 
в срок от три месеца.

/4/. За взетите решения по предходните алинеи в едномесечен срок се 
уведомява горестоящия орган и лицето, извършило нарушение.

15/. Решението може да бъде обжалвано в четиринадесет дневен срок 
пред съответната Контролно-ревизионна комисия, която е дльжна да се 
произнесе по жалбата след направена проверка в срок от един 
месец.

/6/. Нейното становище може да бъде обжалвано пред Контролно- 
ревизионната комисия на съответния по-висш орган, за която важи 
текста на чл. 17 ал. 5.

111. Не подлежат на обжаване решенията, взети от Националната 
конференция.

Член 18. /1/. За нарушения по чл. 17 ал. 1 се налагат следните
наказания: 1. Порицание.

2. Изваждане от ръководен орган.
3. Предупреждение за изключване.



4. Изключване.
/2/. Решенията по ал. 1 т. 2, 3 и 4 се вземат с мнозинство от две 

трети от всички членове на съответната организация или орган, 
налагащ наказанието, а по ал. 1 т. 1 - с обикновено мнозинство.

/3/. Органи или организации на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ могат да се разграничават от конкретни 
действия на членове на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ.

/4/. Когато провинилият се член заема длъжност в ръководен или 
контролен орган, наказанието се налага от органа, които е 
компетентен да извърши съответния избор, а именно:

1. За членове на Местен съвет или Местна контролно-ревизионна 
комисия
■ от Общото събрание.
2. За членове на Общински съвет, с изключение на председателите на 
местни съвети, или Общинска контролно-ревизионна комисия - от 
Общинската конференция.
3. За членове на Областен съвет, с изключение на председателите 
на общински съвети, или Обласгна контролно-ревизионна комисия - 
от Областна конференция.
4. За членове на Национален съвет, с изключение на председателите 

на областни съвети, и Националша контролно - ревизионна комисия - 
от Национал

ната конференция
/5/ В случаите на ал. 4 предложението за наказание се прави от 

съответната Контролно-ревизионна комисия, след проверка на 
получените сигнали, а в останалите случаи наказанията се налагат по 
предложение на ръководството на съответната организация.

/6/. Във всички случаи преди налагане на наказанието основанието 
трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде 
поканен дададе обяснение.

/7/. Решение за налагане или отказ да се наложи наказание може да се 
обжалва по реда на чл. 17.

Член 19. /1/. Наказанието "порицание" се смята заличено, ако не 
са наложени нови наказания в срок от една година.

/2/. Лицата, чието членство е било прекратено, могат да 
кандидатстват и дабъдат приемани отново в НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ , както следва:

1 След щест месеца - в случаите по чл. 16 ал. 1 т. 1



2. След осемнадесет месеца - в случаите по ч. 16 ал. 1 т. 5 
/31. Членове на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ, прекратили членството си по чл. 16 ал. 1 т.2 и т. 4 могат 
да го възстановят при отпадане на причините за това.

Член 20. За резултатите по жалбите и възраженията, подадени до 
съответните контролно-ревизионна комисии,се
информиратсъответните организации и отделни членове ' в 
едномесечен срок.

IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Член 21. Организационната структура на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ се изгражда на териториален 
принцип и включва местни, общински и областни организации с 
изградени към тях съответни органи и контролно-ревизионни 
комисии.

/1/. В една населено място /град или село/ се създава една 
местна организация, когато има най-малко седем членове.

/2/. Местните организации на територията на една община изграждат 
една общинска организация.

/31. Общинските организации на територията на една област 

изграждат една областна организация.

Член 22. /1/. 1. Върховен общопартиен орган на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е Националната конференция.

2. Висш ръководен орган на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ е Националния съвет /НС/.

3. Висш оперативно-изпълнителен орган на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ е Националното оперативно 
бюро /НОБ/.
4. Висш контролен орган на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ е Националната контролно-ревизионна 
комисия/Н КРК/.

/2/. 1. Висш орган на областната организация е Областната 
конференция.

2. Ръководен орган на областната организация е Областния съвет.
3. Оперативно-изпълнителен орган на областната организация е 

Областното оперативно бюро.



/3/. 1. Висш орган на общинската организация е Общинската 
конференция.

2. Ръководен орган на общинската организация е Общинския
съвет.

3. Оперативно-изпълнителен орган на общинската
организация е Общинското оперативно бюро.
/4/. 1. Висш орган на местната организация е Общото събрание, 

което се състои от всички нейни членове.
2. Ръководен орган на местната организация е Местния съвет.

151. Към местните, общинска и обласгна съвета се формират 
съответни контролно-ревизионна комисии.
Член 23. /1/. Редовни Общински, Областни и Национална 

конференции се свикват веднъж на тра години. Местната организация 
провежда Общо събрание - отчетно всяка година, а отчетно-изборно - 
на тра години.

Ш. Извънредни Общо събрание, Общинска, Обласгна или 
Национална конференции може да се свикват:

1. По решение на съответния съвет:
а. по необходимост,
б. при загубване на легитимния кворум на ръководния орган,
в. при оставка и освобождаване от длъжност на Председателя на 

ръководния орган.
2. По инициатива на половината от всички членове на съответния 

съвет, а за Общото събрание - по инициатива на една трета от всички 
членове на местната организация.

3. По решение на по-висшестоящ орган.
/3/. Делегатите на общинските, областните и Националната 

конференции се избират натериотриален и пропорционален принцип 
по нормативи,одобрени от съответните съвети на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Те запазват пълномощията 
си през целия мандат на ръководните органи.

Ч лен 24. /1/. Уведомяването за провеждането на всяко общо 
събрание става с писмена покана до всички членове, а за 
провеждането на конференция - с писмена покана до делегатите, в 
която се вписват дата, място, дневен ред и норми на 
представителство.

/2/. Уведомяването става не по-кьсно от 30 дни преди 
провеждането на конференцията. За редовна Национална 
конференция уведомяването става чрез писмена покана в централния 
печат най-малко три месеца предварително, а за извьнредна-най-



малко един месец предварително.
Член 25. /1/. Обшото събрание, общинската и областната 

конференции имат следните компетенции:
1. Приемат отчетите на съответните ръководни и контролни 

органи.
2. Определят броя на членовете на съответния съвет и съответната 

контролно-ревизионна комисия.
3. Избират състава на съответния съвет и Председател на 

съвета.
4. Избират състава на съответната контролно-ревизионна комисия 

и Председател на контролно-ревизионната комисия.
5. Избират делегати за конференциите по норми за 

представителство, определени от съответните съвета на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

6. Избират кандидати за членове на по-висшестоящия съвет.
7. Определят кандидатизапартийнитеизборни органи иза органи 

на местното самоуправление.
8. Изискват отчети от кметове и общинска съветници.
9. Обсъждат и дават становища по всички местни, общинска, 

областна или
национални въпроси, както и по въпроси на партийната организация.

10. Определят основните насоки за работа на партийните 
организации и органи.

11. Вземат и други решения съъпасно този Устав и правят 
предложения пред висшестоящи органи.

Член 26./1/. Националната конференция е легитимна при кворум 
повече от половината от избраните делегати и взема решения с 
мнозинство от повече от половината от присъстващите, освен ако в 
Устава не е предвидено друго.

121. В Националната конференция участват:
1. По право: всички членове на Националния съвет на 

НАЦИОНАЛНО Д ЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, народните 
представители и общинските кг, п ве, избрани с листата на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, всички 
членове на НКРК.

2. Избраните от Областните конференции делегати.
3. Членовете на комисиите по Устава и Програмата на 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - със 
съвещателен глас.

/3/. Националната конференция:



1. Утвърждава дневен ред и избира състава на комисиите - мандатна, 
по решенията, по проверка на изборите на НС и НКРК, по провеждане 
на изборите, както и други комисии по преценка на Конференцията.

2. Приема, изменя и допълва Устава и програмните документи на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

3. Обсъжда и приема отчетните доклади на НС и НКРК, на 
Парламентарната група на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ, при необходимост приема решения по тях.

4. Определя броя на членовете на Националния съвет и на НКРК .
5. Избира състава на НС и Председател на НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Избира сьггава на НКРК и 
Председател.

6. Обсъжда и дава становища по всички въпроси на партийната 
организация.
7. Обсъжда и приема решения по досегашната и бъдещата дейност 

на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Определя 
политическата линия на партията и насоките на предизборната и 
парламентарната й дейност. При необходимост приема предизборна 
платформа на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

8. Проверява правилността за избора на членове на НС и НКРК.
9. Решава въпросите за прекратяване, сливане или вливане на 

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в други 
партии.

10. Взема решения по други въпроси, съгласно този Устав.
Член 27./1/. Всички ръководни органи на НАЦИОНАЛНО 

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ се избират от съответната 
конференция, при явно гласуване и обикновено мнозинство.

121. Мандатът на всички изборни органи е три години.
/3/. При избирането им за кметове на общини или кметове на 
населени места председателите на местните, общински и областни 
съвети освобождават председателският пост в НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Сьответниятсьветнасрочва 
извънредна конференция за избор на нов Председател, като дотогава 
упълномощава член измежду сьггава си да изпълнява длъжността.
/4/. В сьггава на Местния съвет се включват: Председател, 
Заместникпредседател, Секретар- касиер и членове. В сьггава на 
Общинския съвет се включват: Председател, Заместник-
председател, Секретар- касиер, председатели на местни съвети и 
членове. В състава на Областния сьвет се включват: Председател,



Заместник-председател, Секретар- касиер, председатели на общински 
съвети и членове. В състава на Националния съвет се включват: 
28 председатели на Областни съвети и 11 члена, избрани от 
Националната конференция. Всеки председател на новоизградена 
обласгна организация по право става член на Националния съвет.
15/. На първото заседание на новоизбраните съвети, по предложение 
на Председателя на съответния съвет, се избира с едногодишен 
мандат сьгтава на оперативните бюра. право на предложение имат и 
членовете на съветите.

16/. Местните, общинските и областните съвети заседават най- 
малко веднъж месечно. Националният съвет заседава най-малко веднъж 
на два месеца.

/7/. Местните, общинските, областните и Националният съвети 
провеждат извънредни заседания по инициатива на една трета от 
членовете на съответния съвет.
Член 28. /1/. Местните, общинските и областните съвети
осъществяват общата политика на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и решават съответно местните, 
общинските и областните специфични проблеми. Участват в 
изработването и осъществяването на партийната политика, 
изразяват интересите на членовете на съответната организация, 
подпомагат дейността на избраните членове в централните и местни 
власти, работят за засилване връзките и влиянието на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ с населе
нието , поддържат и развиват взаимоотношенията със съотвегнате 
структури на други политически сили, обществени организации, 
движения и сдружения, решават въпросите на финансовата дейност 
и на стопанисването на предоставеното общопартийно имущество, 
привеждат в изпълнение решенията на Общото събрание, 
съответната конференция и на висшестоящите органи. При необ
ходимост изграждат на обществени начала съвети и комитети по 
решаване на местни, общински и областни, или партийни 
проблеми.
/2/. Местните съвети решават въпросите на членството в 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, събират 
редовно членския внос, като внасят отчисленията за висшестоящите 
органи.
Член 29. /1/. Националният съвет се състои от 39 души - 28 
председатели на Областни съвети и 11 члена, избрани от 
Националната конференция. Всеки председател на новоизградена



областна организация по право става член на Националния сьвет.
/2/. Националният сьвет действа по времето между националните 

конференции на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ.

/3/. НС се избира вьз основа на предложения, постъпили от 
Областните конференции. Кандидатури могат да бъдат издигани и 
на самата Национална конференция, като за всяка от тях се гласува 
поотделно.
/41. Заседанията на НС са редовни, ако присъстват повече от 
половината от състава му. Решения се вземал с обикновено 
мнозинство.
/5/. Редовните заседания се свикват от Председателя на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, а 
извънредните - по решение на НОБ или на най-малко една трета от 
членовете на НС.

/6/. Свикването става с покана, в която са посочени датата, мястото и 
проекта за дневен ред на заседанието.

/7/. Националният сьвет:
1. Ръководи работата на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ в периода между конференциите.

2. Определя основните насоки на дейността сьобразно Устава и 
Програмата, решенията на Националната конференция, приема 
решения по важни политически, икономически или организационни 
въпроси. Взема и други решения във връзка с неотложни проблеми.
3. Формира временни и постоянни комисии и работни групи по 
основни въпроси на партийната политика. Оказва помощ на 
Областните, Общинските или Местните съвети по осъществяване на 
партийната политика, като същевременно направлява и контролира 
дейността им.
4. Изработва предизборна платформа, утвърждава кандидати за 
органите на дьржавната власт и местното самоуправление, взема 
решения за предизборни съюзи и коалиции.
5. Съвместно с народните представители формира стратегията, 
насоките и тактиката на парламентарната дейност. Изисква отчети от 
НОБ, ПГ на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и 
представителите на местната изпълнителна власт.

6. Осъществява контрол над изпълнителните органи на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.
7. Утвърждава структурата и щата на НС и други органи към 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ. Определя и
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развива шдателската дейност на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ. Утвърждава необходимиящаг и бюджет за 
шдателската дейност.

8. Осигурява информационното и органшационно обслужване на
органите и организациите на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ. lA n n m i j a

рьководи международната дейност на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Член 30. /1/. Към общинските, областните и Националния съвети се 
формират оперативни бюра, избрани ог съответните съвет. 
Председателите на ръководните органи са по право и Председатели 
на оперативните бюра.

/2/. Общинските и областните оперативни бюра се състоят от 5 души -
Председател,Заместник-председател, Секретар-касиер и двама членове
Националното оперативно бюра изпълнява функции смласно чл 32
ал. 4 от настоящия Устав и се сьстои от 7 души - Председател, двама
заместник-председатели, секретар на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ и трима членове, избрани при условията на 
чл. 27 ал. 5.
/3/. Общинските, областните и Националното оперативни бюра 
заседават най-малко два пъти месечно.

Член 31. Общинските и Областните оперативни бюра изпълняват
бюджета на съответните организации и ръководят дейността на
съответните общински и областни съвети. При необходимост
изграждат на обществени начала съвети и комитети по решаване на
общински, областни или партийни проблеми, приемат структура и
щат. Изготвят годишни отчети и ги изпращат до низшестоящите
съвети. Контролират и подпомагат дейността на низшестоящите 
съвети

Член 32. /]/. Националното оперативно бюро е постоянно действащ 
изпълнителен орган, който се рьководи от Председателя на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

/2/. Заместник-председателите и Секретаря отговарят за различни

насоки от дейността на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ, определени от НС.

/3/. Заседанията се провеждат най-малко два пъти месечно , като за 
редовността и решенията му се прилага чл. 5.

/4/. Националното оперативно бюро:



1. Организира изпълнението на решенията на Националната 
конференция и Националния съвет на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

2. Провежда определената политическа линия и предприема 
инициативи за осъществяването й. Решава текуща въпроси на 
партийната политика и органи
зационния живот.

3. Взема решения по имуществени и финансови въпроси на 
партията, организационната,образователна,културна,издателска и 
други подобни дейности на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ. 4. Отчита се пред Националния съвет.

5. Утвърждава щатното разписание, утвърждава и упражнява бюджета 
на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.
6. Осъществява връзки с политическа партии, обществени 

организации, държавни органи, поддържа международни връзки.
7. Договаря представителите на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ, сьобразно предложенията на НС при изборни и 
правителствени коалиции. Договорените политическа споразумения 
подлежат на утвърждаване от НС.

/5/. При трайна невъзможност да се справя със своите задължения 
или при настъпване на смърт на някой от членовете на НОБ, НС 
избира измежду сьггава си нов член по предложение на 
Председателя на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ. Срокът за избиране на новия член на НОБ е два месеца. 
Член 33./1/. Местната организация се представлява от Председателя на 

Местния съвет, който получава възнаграждение равно на 15 % от 
членския внос, оставащ за нуждите на Местная съвет след направените 
отчисления.

/2/. Общинскита организация се представлява от Председателя на 
Общинския съвет, който получава възнаграждение, равно на 20 % от 
членския внос, отчислен за нуждите на Общинския съвет.

/3/. Обласгната организация се представлява от Председателя на 
Областния съвет, който получава месечно възнаграждение, 
определенорешение на Националния съвет на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

Член 34. /1/. Председателят на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ по право е Председател на НС, на НОБ и 
наПарламентарната група на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ.



/2/. Председателят е длъжен:
1. Да провежда решенията на НС и НОБ.
2. Да се отчита редовно за своята текуща дейност пред НС, а за 

цялостната си дейност - пред Националната конференция.
/3/. Председателят на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ:
1. Представлява НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 

СВОБОДИ пред други юридически и физически лица.
2. Осъществява политическите взаимоотношения на партията с 

държавните и други структура на гражданското общество или възлага 
такива функции на заместник-председателите.

3. Издава заповеди от вмрешно-админисгративен и трудово
правен характер.

4. Председателства заседанията на НОБ.
5. Докладва за политическото положение и дава предложения за 

решения по всички въпроси, които засягат интересите на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

/4/. При трайна невъзможност на Председателя да се справя със 
своите задължения или при смърт, НС насрочва извънредна 
Национална конференция сьгласно чл. 23 ал. 2 т. 1 а от настоящия 
Устав за избор на нов Председател на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, като дотогава упълномощава член на НС 
да изпълнява длъжността.
Член 35. /1/. Броят на членовете на съответните контролно- 

ревизионни комисии се определя от Общото събрание, съответните 
общински, областни и 
Националнаконференции.

/2/. Контролно - ревизионните комисии ревизират и контролират:
1. Изпълнението на решенията на съответните върховни ръководни и 

висшестоящи органи.
2. финансово-счетоводната дейност на съответните съвети и 

стопанисването на имуществото.
3. Спазването на Устава и на програмните документи от 

съответната организация и нейните ръководни органи.
/31. Разглеждат и решават въпроси по жалби, възражения, 

внрешнопартийни спорове, както и по въпроси на партийната етика.
/4/. Проверяват организационната отчетност и деловодната работа на 

партийните органи и организации.
/5/. При необходимост формират постоянни работна групи или



комисии.
/6/. Изготвят собствена прогрма за упражняване на контрол и 

подготвя периодични отчети.
/7/. Председателите на КРК участват в работата на съответните съвети със 

съвещателен глас.
Член 36 .1X1. Местните, общинските, областните и общопартийните 

органи на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ в 
съответствие е неговата политика се грижат за кадровото 
осигуряване, за подготовката и развитието на своите активисти и 
сътрудници, използвайки интелектуалния потенциал на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.
/2/. Всички партийни органи периодично информират всички 
висшестоящи и низшестоящи органи и членове на организацията за 
взетите решения и изпълнението им, както и за сьщностно 
необходимата за дейността на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА 
ПРАВА И СВОБОДИ.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 
НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Член 37 НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 
наЕфафигиссжиге си средства чрез встъпителен и членски внос; 
дарения и завещания, при спазване условията на чл. 23 ал. 1 и 2 от 
ЗПП; и субсидии от държавния бюджет, съгласи о чл. 25 и чл.26 от 
ЗПП.
Член 38. Членският внос се плаща ежемесечно, като минималния 

размер на същия е както следва:
/1/. За безработни и учащи се - 0,1% от минималната работна 
заплата.

/2/. За доход до минималната работна заплата - 0,2% от 
минималната работна заплата.

/3/. За доход над минималната работна заплата - 1 % - от 
получавания доход.

/4/. Народните представители и общинските кметове, избрани с 
листата на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ 
плащат 5% от месечното си възнаграждение.

Член 39. Членският внос се събира в Местните съвети и се 
разпределя както следва:

/1/. За Местните съвети - 40%.
/2/. За Общинските съвети - 20%.



/3/. За Областните съвети - 20%.
/4/. За Националния съвет - 20%.
Член 40. По преценка и при наличност на достатьчно финансови 

средства, както Националният, така и Областните съвети могат да 
оказват по целесъобразност финансова помощ по места.

Член 41. /1/. Всички партийни органи периодично информират по- 
висшестоящите органи и членовете на организацията за приходите и 
разходването на средствата.

/2/. Средствата се изразходват само за партийни нужди по 
целесъобразност.

Член 42. /1/. За общопартийното имущество, чийто собственик е 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ като 
юридическо лице, партийните органи и организации полагат грижи за 
поддържането, стопанисването и целесъобразното му използване.

/2/. Областните, Общинските и Местните съвети управляват с 
грижата на добър стопанин полученото,придобитото
илипредоставеното им имуществопо своя преценка.

/3/. Прехвърляне собствеността на недвижим имот или учредяване на 
ограничени вещни права върху имущество или имот на 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ се извършва 
единствено с решение на НС.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Член 43. /1/. НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И 
СВОБОДИ прекратява своята дейност при:
1. Сливане с или вливане в друга обществено-политическа 
организация.
2. Саморазпускане.
/2/. Решение за прекратяване на дейността на НАЦИОНАЛНО 
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ се взема от Националната 
конференция с мнозинство две-трети от избраните делегати, 
поименно и явно.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ Р А З П О Р Е Д Б И

Член 44. Въпроси, които не са уредени с този Устав, се решават от 
Националния съвет с мнозинство две трети от всички членове.



Член 45. Този Устав влиза в сила от приемането му на 
Учредителното събрание на НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА 
И СВОБОДИ.

ТОЗИ УСТАВ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА 
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, СЪСТОЯЛО 
СЕ НА 12 ДЕКЕМВРИ 1998 ГОДИНА В СОФИЯ. СЪЩИЯТ Е 
ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ВТОРАТА И ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА 
КОНФЕРЕНЦИЯ.
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