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Глава ПЪРВА 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Наименованието на партията е Отечествена партия, наричана по долу 

Партията.

Чл. 2. Седалището на Партията е гр. София, ул. „Ф. Ж. Кюри” 20, офис 725.

Чл. 3. Отечествена партия е юридическо лице, регистрирано съгласно Закона за 

политическите партии.

Чл. 4 |1) Основна цел на Партията е установяването на мирно, демократично и 

хуманно гражданско общество, изградено на базата на националните интереси, идеали 

и добродетели чрез политически прагматизъм, гарантиращ икономическо и културно 

благоденствие на нацията и равнопоставеност на гражданите пред закона.

(2) Основните задачи на Отечествената партия са:

1. Преодоляване на националния и социалния нихилизъм;

2. Борба за политическа власт със законни средства с цел осъществяване на 

програмата на Партията;

3. Защита интересите на Партията в държавните органи на властта и управление на 

централно и местно ниво;

4. Изграждане на структури и организационно укрепване на Партията;

5. Приобщаване към националните цели и идеали на българите зад граница и 

българските общности.

(3) Целите на Партията ще се постигат чрез позволените от закона политически 

средства, организиране на срещи, конференции, симпозиуми, митинги и др.

Глава ВТОРА 

ЧЛЕНСТВО

Чл. 5.(1) Членуването на Отечествена партия е индивидуално и доброволно.

(2) Член на Партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, който:

1. Не е лишен от избирателни права;

2. Приема програмата и устава на Отечествена партия;

3. Не е осъждан за тежки умишлени престъпления от общ характер против личността и 

държавата;

4. Работи за пропагандирането на програмните документи на Отечествена партия и за 

тяхното изпълнение;

5. Плаща редовно определения в този Устав членски внос;

6. Не е член на друга партия.



Чл. 6. (1) Приемането на нови членове ста^а след подаване на писмена молба до 

ръководството на местната организация по местоживеене на кандидата. Към молбата 

се прилага декларация за липса на обстоятелствата по чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3.

(2 ) Молбата се разглежда на първото заседание на местната организация след 

постъпването й.

(3) Приетите членове се утвърждават от общото събрание на местната организация.

Чл. 7. Всеки член на Партията има следните права:

1. Да участва в управлението на Партията;

2. Да бъде информиран за дейността на нейните органи;

3. Да се ползва от имуществото на Партията по реда, предвиден в настоящия устав.

Чл. 8. Всеки член на Партията има следните задължения:

1. Да внася редовно определения в настоящия устав месечен членски внос;

2. Да спазва партийната дисциплина и решенията на колективните органи на 

Партията;

3. Да работи за пропагандирането на идеите и програмните документи на Отечествена 

партия и за тяхното изпълнение.

Чл. 9. Членството в Партията се прекратява:

1. По собствено желание на член на Партията;

2. При смърт или поставяне под запрещение на член на Партията;

3. С изключване на член на Партията;

4. С прекратяването на Партията.

Чл. 10. (1) Напускането по собствено желание става с писмена молба до ръководството 

на съответната местна организация, в която членува напускащият. Местната 

организация издава решение.

(2 ) Членове на Партията, избрани в централните ръководни органи, отправят молбата 

за напускане до Председателя. Решението за освобождаване се взема от Националния 

съвет.

Чл. 11. (1) За нарушение на Конституцията и законите на страната, за неспазване на 

устава и партийната дисциплина, за накърняване на авторитета на Отечествена 

партия и увреждане на нейните интереси на членовете на Партията могат да бъдат 

налагани следните наказания:

1. Обръщане на внимание;

2.Предупреждение за изключване;

3. Изключване.

(2) Наказанията по ал. 1 се налагат от съответния съвет , след съответния местен съвет, 

след мотивирано предложение на ръководството на местната организация, в която 

членува предложеният за наказание. Преди налагане на наказание председателят на 

съвета трябва да изиска от предложения за наказание писмени обяснения.
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(3) Всяко наложено наказание може да се обжалва пред Централната контролна 

комисия на Партията по реда на чл. 12, ал. 5 от настоящия устав.

Чл. 12. (1) Като крайна мярка член на Отечествена партия може да бъде изключен от 

съответния местен съвет по мотивирано предложение на ръководството на местната 

организация, в която членува, на следните основания:

1. Поради нарушение на устава;

2. При работа против интересите и целите на Партията;

3. Поради неплащане на членски внос в продължение на повече от б (шест] месеца;

4. При осъждане с влязла в сила присъда за тежко престъпление против личността или 

държавата.

(2) На предложения за изключване се изпраща писмена покана, в която се посочва 

датата, часът и мястото на събранието и основанията за изключването му.

(3) Поканата се изпраща най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

(4) В тридневен срок от получаване на поканата предложеният за изключване има 

право да представи пред ръководството на организацията писмено становище и 

възражения.

(5) Решението на местния съвет подлежи на обжалване пред Централната контролна 

комисия в 7 (седем) дневен срок от вземането му. Ако изключеният не е присъствал на 

заседанието на Централната контролна комисия (ЦКК), срокът започва да тече от деня 

на писменото му уведомяване за взетото решение. Решението на ЦКК е окончателно.

Глава ТРЕТА 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 13. Отечествена партия се състои от местни, първични и регионални организации 

и от централни ръководни органи.

Чл. 14. (1] Местните организации са основна форма за работа и пропагандиране 

идеите на Партията. Те се състоят най-малко от 7 (седем) члена в едно населено място.

(2) По изключение местна организация може да обединява членове от 2 (две) съседни 

населени места, като първичната организация трябва да се състои най-малко от трима

членове.
Чл. 15. Регионалните организации на Отечествена партия са координиращи звена, 

обединяващи дейността и на територията на определен от Националния съвет регион. 

Чл. 16. (1) Централни ръководни органи на Партията са Конгресът, Националният 

съвет, Изпълнителното бюро и Централната контролна комисия.

Чл. 17. (1) Към Отечествена партия могат да се създават граждански 1^убове и секции 

по интереси. В тях могат да членуват и граждани, които не са членове на Партията.

(2) Клубове и секции могат да се изграждан и извън територията на Р България, V o  

това не противоречи на законите на съответната страна.
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(3) Принадлежността на всеки клуб или секция към Отечествена партия се признава с 

удостоверение, подписано от председателя и зам.-председателя на Партията.

Чл. 18. Принадлежността на всяка партийна структура към Отечествена партия се 

утвърждава с удостоверение, подписано от Председателя на Партията и подпечатано с 

печата на Партията.

Глава ЧЕТВЪРТА 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Върховен орган на Партията е конгресът.

Чл. 20. Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и устава на Партията;

2. Избира членове на ръководните органи на Партията -  Национален съвет, 

Председателство и Централна контролна комисия;

3. Определя политическата линия на Партията и насоките на предизборната и 

парламентарната дейност;

4. Приема отчетите на избраните от него органи за работата им в периода между два 

конгреса;

5. Взема решения за преобразуване и прекратяване на партията;

6. Утвърждава символите на Партията и прави промени в тях;

7. Отменя решенията на другите органи, които противоречат на законите, устава или 

други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Партията;

8. Приема всички други решения, произтичащи от неговото върховенство.

Чл. 21. (1) Редовен конгрес се свиква веднъж на 4 (четири) години.

(2) Конгресът е постояннодействащ. Той се свиква по решение на Националния съвет и 

се провежда в населеното място, в което не намира седалището на Партията.

(3) Свикването на конгрес става с писмена покана съобразно изискванията на Закона 

за политическите партии по инициатива на Националния съвет.

Чл. 22. (1) Конгресът е законен, ако на него са присъствали повече от половината от 

делегатите. А за вземане на решения по чл. 22, т. 5, ако са присъствали две трети от 

делегатите.

(2) При липса на кворум конгресът се отлага с 1 (един) час по-късно, на същото място и 

при същия дневен ред и може да се проведе независимо от това, колко членове на 

Партията са представени.

(3) Представителството на Партията се определя с решение на Националния съвет.

Чл. 23(1) Всеки делегат на конгреса има право на 1 глас.

(2) Делегатите запазват правата си до решението за свикване на нов редовен конгрес и 

при необходимост провеждат заседания. // О

(3) Делегатските права могат да се отнемат от конгреса на негово заседание по 

предложение на Националния съвет и Централната контролна комисия.
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(4) В случай на отнемане правата на делегат по реда на ал. 3, напускане на Партията 

или смърт на делегат, съответната организация, която той е представлявал, избира нов 

делегат.

Чл. 24. (1) Решенията на конгреса се вземат с мнозинство от присъстващите делегати.

(2) Решения по чл. 22, т. 1 и т. 5 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на 

конгреса делегати.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, решения не 

могат да се вземат.

Чл. 25. (1) В периода между два конгреса Партията се ръководи от Национален съвет.

(2 ) съставът на членовете на Националния съвет се определя от конгреса.

(3) Мандатът на членовете на Националния съвет е 4 (четири) години.

(4) Към Националния съвет се създава съвет на регионалните пълномощници. Съставът 

на този орган, правомощията му и начинът на работа се определят от Националния 

съвет.

Чл. 26. Националният съвет:

1. Привежда в действие решенията на конгреса и ръководи дейността на Партията до 

следващия конгрес;

2. Утвърждава състава и членовете на Изпълнителното бюро;

3. Определя състава, структурата, правомощията и обема на представителна власт на 

изградените към него органи;

4. Приема правилници за работа на помощните органи и звена;

5. Приема бюджета на Партията;

6. Взема решения за съвместни действия на Отечествена партия с други партии и 

организации;

7. Взема решения за предизборно коалиране и политическо съюзяване на Партията с 

други политически партии и коалиции на централно и местно ниво;

8. Определя регионалните пълномощници и регионите, за които те отговарят.

Чл. 27. (1) Националният съвет провежда своите заседания най-малко веднъж на 3 

(три) месеца. Заседанията на Националния съвет се свикват и ръководят от неговия 

председател. Заседания могат да се свикват и по инициатива на 2/3 от членовете на 

Националния съвет. Свикването става с писмена покана до всеки член на 

Националния съвет, в която са посочени датата, часът и мястото на провеждането му, 

дневния ред и по чия инициатива се свиква. Поканата се връчва най-малко 7 (седем) 

дни преди заседанието. В същия срок поканата се поставя на видно място в сградата, 

в която се намира адресът на управлението на Партията.

Чл. 28. (1) Заседанията на Националния съвет са редовни, ако присъстват повече от
V  ^  . " -у

половината от членовете му. /

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Всеки член на съвета има право на

един глас.
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Чл. 29. Оперативното ръководство на Партията между заседанията на Националния 

съвет се осъществява от председателя, зам.-председателя и изпълнителното бюро.

Чд. 30. Председателят и зам.председателят на Партията ръководят, организират и 

координират дейността на структурите и осъществяват представителните функции 

пред държавните органи и обществените организации.

Чл. 31. (1) Партията се представлява от председателя.

(2) При отсъствие на председателя пред държавните и общинските органи Партията се 

представлява от зам.-председателя.

Чл. 32. Председателят и зам.-председателят (наричани в настоящия устав 

председателство) се избират пряко от конгреса.Председателят по право е председател 

на Националния съвет, а зам.-председателят по право е председател на изпълнителното 

бюро.

Чл. 33. (1) Дейността на Партията между заседанията на Националния съвет се 

осъществява чрез председателството и изпълнителното бюро.

(2) Структурата и съставът на членовете на бюрото, както и правилата за работата му, 

се определят от Националния съвет.

(3) Мандатът на членовете на изпълнителното бюро е 4 години.

Чл. 34. Изпълнителното бюро:

1. Организира изпълнението на решенията на конгреса и на Националния съвет и 

ръководи дейността на Партията между заседанията на Националния съвет,

2. Решава текущи въпроси от партийния живот;

3. Взема решения по имуществени и финансови въпроси, които не са от 

изключителната компетентност на конгреса или Националния съвет;

4. Изготвя и внася в Националния съвет проект за бюджет на Партията;

5. Отчита се пред Националния съвет;

6. Утвърждава награди и взема решения за честване на дати, събития и личности.

Чл. 35. (1) Изпълнителното бюро заседава веднъж месечно.

(2) Заседанията на бюрото се свикват и ръководят от неговия председател. Заседания 

могат да се свикват и по инициатива на 2/3 от членовете на изпълнителното бюро.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Всеки член на изпълнителното бюро

има право на един глас.

Чл. 36.(1) Централната контролна комисия избира измежду състава си председател и 

зам. -председател.

(2) Централната контролна комисия:

1. Контролира спазването на Закона за политическите партии и устава на Партията;

2. Контролира своевременното и обективно разглеждане и решаванегйа претопилите в 

Националния съвет, Изпълнителното бюро или пряко при нея запитвания, заявления, 

жалби и писма на членове на Отечествена партия, обществени организации и отделни

лица;
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3. Извършва кс .:трол върху деловодната и финансовата дейност на Партията;

4. Контролира стопанисването на партийното имущество;

5. Решава заедно с Националния съвет и Изпълнителното бюро въпросите, свързани с 

размера и събирането на членския внос;

6. Тълкува Устава.

(3) ЦКК изпълнява ролята на арбитър при спорове относно правомощия между 

структурите и органите на Партията.

(4) ЦКК се отчита за дейността си пред конгреса.

(5) Заседанията на ЦКК се свикват при необходимост от нейния председател и на 

редовни, ако присъстват повече от половината от членовете й. Решенията се вземат с 

мнозинство от присъстващите, като всеки член има право на 1 глас.

(6) Членовете на ЦКК имат право да участват в заседанията на Националния съвет и 

Изпълнителното бюро с право на съвещателен глас.

Чл. 37. (1) Текущото и оперативно ръководство на структурите на Партията и 

представителните функции пред държавни и обществени организации по определени 

от Националния съвет региони се осъществява от регионални пълномощници.

(2) Регионалните пълномощници се определят и назначават от Националния съвет. Те 

се обединяват в съвет на регионалните пълномощници към Националния съвет.

Чл. 38. (1) Към регионалните пълномощници се създават регионални съвети, в които се 

включват председателите на съответните местни съвети, председателите на местни 

организации в региона и избраните на местни избори, представители на Партията в 

региона -  кметове и общински съветници. В регионалните съвети могат да бъдат 

включени и видни обществени личности от региона, които не са членове на Партията, 

но работят за реализиране на нейните цели.

(2) Регионалните пълномощници са по право председатели на регионалните съвети и

(2) Заседанията на регионалните съвети се свикват и ръководят от регионалния

имат представителни функции за съответния регион. Измежду членовете си 

регионалните съвети избират заместник-председател.

Чл. 39. (1) Регионалните съвети на Отечествена партия провеждат заседания най 

малко веднъж на 3 (три) месеца.

пълномощник по негова инициатива с решение на Националния съвет или по искане 

на най-малко 1/3 от председателите на организациите в региона.

(3) Кворум е налице при присъствието на повече от половината членове на 

регионалния съвет. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

Чл. 40. Регионалните съвети:

1. Привеждат в действие решенията на конгреса, Националния съвет и

изпълнителното бюро;

2. Осъществяват текущото ръководство на организациите в региона;

3. Организират и координират предизборната дейност на ПартияТй.
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Чл. 41. (1) Висш орган на местната организация на Отечествена парния е 

конференцията. Тя се провежда най-малко веднъж на 2 (две) години с решение на 

местния съвет или по искане на най-малко 1/3 от членовете на местната организация 

или на повече от половината от ръководствата на местните организации в населеното 

място. Конференцията може да се свика и с решение на Националния съвет или 

Изпълнителното бюро.

(2) Свикването става с писмена покана, съдържаща датата, часът и мястото на 

провеждането й, дневният ред и по чия инициатива се свиква. Поканата се изпра т я 

до всички местни организации в населеното място най-малко 7 (седем) дни преди 

провеждането й.

Чл. 42. (1) Местната конференция е редовна, ако на нея присъстват лично или са 

представени чрез делегати повече от половината от членовете от местната 

организация.

(2) За делегати на конференцията се прилагат разпоредбите на чл. 25, ал. 2, 3 и 4.

(3) Решенията на конференцията се вземат с мнозинство от присъстващите.

Чл. 43. Местната конференция:

1. Избира съвет и председател на местната организация на Партията;

2. Приема отчетите на избраните от нея органи за периода между две конференции на 

местната организация;

3. Избира делегати за конгрес;

4. Прави предложение пред Националния съвет за съвместни действия на Отечествена 

партия с други партии на местно ниво, съобразно общата стратегия на Партията.

Чл. 44. В периода между местните конференции организацията се ръководи от нейния 

председател и съвет.

Чл. 45. Председателят на организацията и съвета на Партията се избират за срок от 4 

(четири) години.

Чл. 46. Съветът избира измежду членовете си ръководство в състав: председател и 

заместник-председател.

Чл. 47. Местният съвет на организацията:

1. Свиква местната конференция на Партията;

2. Привежда в действие решенията на конференцията, регионалния съвет, 

Изпълнителното бюро и Националния съвет и осъществява с председателя на 

организацията текущото ръководство на дейността й в периода между две 

конференции;

3. Налага предвидените в настоящия устав наказания;

4. При необходимост създава, определя правилата за работата им и назцачава членове 

на свои помощни органи;

5. Подпомага дейността на клубовете и секциите към Партията на местно ниво;

6. Стопанисва предоставеното му имущество;



7. Приема структура, щат и бюджет на организацията на Отечествена партия.

Чл. 48. (1) Висш орган на първичната организация е Общото събрание.

(2) Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно с решение на ръководството 

или по искане на повече от половината от членовете на първичната организация. То е 

легитимно при присъствие на повече от половината членове. Решенията се взимат с 

мнозинство на присъстващите.

Чл. 49. (1) Всяка първична организация избира свое ръководство в състав: 

председател и заместник-председател.

(2 ) Ръководството на първичната организация ръководи цялостната й дейност между 

общите събрания, приема нови членове, прави предложения за налагане на наказания 

и представлява Партията пред местната общественост и държавни органи.

Глава ПЕТА 

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 50. Дейността на Партията се финансира от собствени приходи и държавна 

субсидия.

Чл. 51. Собствените приходи на Отечествена партия се набират от постъпления от 

членски внос, приходи от собствени недвижими имоти, издателска дейност, авторски 

права и ползване на интелектуална собственост, дарения, завещания от физически 

лица, фондонабиращи мероприятия, лихви по парични депозити в банки, заеми от 

банки и др.

Чл. 52. Средствата от наеми, издателска дейност, дарения и завещания са собствени 

средства на съответната организация на Партията.

Чл. 53 (1) Членският внос се ттлаттта всеки месец лично от всеки член на Партията.

(2) Размерът на членския внос се определя както следва:

1. Встъпителен в размер на 2 лв.;

2. Месечен в размер на 3% от възнаграждението на всеки член, но не по-малко от 0,10 

лв.;

(3) Всеки член по желание може да прави вноски и в размер, по-голям от посочения в 

ал. 2.

Чл. 54. Държавната субсидия се отпуска по реда и условията, уредени в Закона за 

политическите партии.

Чл. 55. За осъществяване на финансовата дейност на Отечествена партия 

Националният съвет определя лице, което да отговаря на условията на чл. ЗОр от 

Закона за политическите партии и да отчита дейността си пред него.

Глава ШЕСТА 

СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 56. Символите на Отечествена партия са знаме, печат и емблема. '
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Чл. 57. Знамето на Отечествена пар~ия е зелено. От едната страна има надпис в два 

реда „Отечествена партия”. От другата страна, в кръг от златисти дъбови клонки с 

лента стои изправен лъв със златист цвят. Под лъва има надпис 1990 със златист цвят. 

Чл. 58. Тържественото знаме на Отечествена партия е: от едната страна е зелено с 

надпис Отечествена партия. От другата страна знамето е двуцветно -  червено и 

сребристо с формата на „Кръст за храброст”. В центъра на кръста в бял кръг има 

изправен лъв със златист цвят, а около кръга от ляво и от дясно са преплетени златисти 

дъбови клонки с лента е надпис 1990.

Чл. 59. Печатът на Партията е кръгъл с изправен лъв в средата и с надпис около него 

Отечествена партия.

Чл. 60. Емблемата на Партията има формата на щит. В горния край хоризонтално в 

един ред на бял фон със зелени букви има надпис Отечествена партия. Под надписа на 

червен фон има сребрист кръст с формата на „Кръст за храброст”. В центъра на кръста 

в бял кръг има изправен лъв със златист цвят, а около кръга от ляво и от дясно са 

преплетени златисти дъбови клонки с лента с надпис 1990.

Чл. 61. Празник на Партията е 3 април.

Чл. 62. Партията приема за свой патрон Васил Левски.

Чл. 63. Партията приема за свой химн песента „Тих бял Дунав” .

Глава СЕДМА 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА

Чл. 64. (1) Партията се прекратява с следните случаи:

1. При решение за сливане със или вливане в друга партия;

2. При решение за разделяне на две или повече партии;

3. При решение за саморазпускане, взето съгласно настоящия устав;

4. При разпускане с решение на Софийски градски съд;

5. С влязло в сила решение на Конституционния съд, с което партията е обявена за 

противоконституционна.

(2) Решенията по ал. 1, т. 1-3 се вземат от конгрес съгласно настоящия устав.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 65. (1) За осъществяване на своите цели Партията може да участва във или да 

създава фондации, асоциации и други обществени сдружения с нестопанска цел.

(2) Решенията по ал. 1 се вземат от Националния съвет.

Чл. 66. (1) Партията може да има собствени средства за масово осведомяване, 

работещи в съответствие с нейните програмни цели, устава и решенията на конгреса. 

(2) Партията може да работи и с обществени средства за масово осведомяване или 

такива на партньори и симпатизанти.

\
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ л

§1 .(1 ) За неуредени от настоящия устав отношения се прилагат разпоредбите на 

Закона за политическите партии и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) За неуредени от устава отношения, доколкото посочените в ал. 1 закони не ги 

уреждан, решения може да взима конгресът, а по силата на изрично делегиране -  

националният съвет и изпълнителното бюро.

§2. Настоящият устав е приет на проведен на 11.04.2008 г. редовен конгрес на 

Отечествена партия и влиза в сила от деня на вписването му в регистъра с решение на 

Софийски градски съд.
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