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ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РОДОЛЮБИЕ 2000” 
/Приет на 28.06.2011 г./

Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.1 /1/ „Родолюбие 2000” е политическа партия, имаща за цел да съдейства за 
формиране и изразяване политическата воля на нейните членове и симпатизанти, като 
използва демократични средства и методи да работи за изгражзане на проспериращо и 
демократично общество.

/2/ Партията ще се стреми да съблюдава спазването на човешките права и 
свободи съгласно „ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”, 
РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА, 
както и КОНСТИТУЦИЯТА на Република България.

Чл.2. ПП „Родолюбие 2000” има за цел изграждането на цивилизовано гражданско 
общество, отговарящо на всички демократични изисквания, зачитане на традиционните
ценности и идеали на българските граждани. Програмните цели и задачи на ПП
„Родолюбие 2000” са: изграждане и утвърждаване на Република България като
демократична правова държава с развито гражданско общество и социално
екологично пазарно стопанство; гарантиране на основните човешки права и свободи; 
зачитане на традиционните морални и национални ценности и идеали на българския 
народ; неприкосновеност на частната собственост; стимулиране на 
предприемачеството, творчеството и свободния труд; поощряване на инициативността 
и подкрепа стремежите на младите хора за тяхната професионална и личностна изява в 
Република България.

Чл.З. За постигане на целите по чл.2 от настоящия Устав, ПП „Родолюбие 2000” 
реализира чрез организиране на усилията на българските граждани в съответствие с 
Конституцията и законите за създаване на успешно и авторитетно управление чрез 
участие на всички управленски нива.

Чл.4. ПП „Родолюбие 2000” си поставя за задача да защитава суверенитета и 
териториалната цялост на Република България.

Чл.5. Официалното име на партията е „Родолюбие 2000”.
Чл.6. „Родолюбие 2000” е юридическо лице, регистрирано по Закона за 

политическите партии, със седалище : гр.Долни чифлик, обл.Варненска, ул.’’Черни 
връх” №13.

Глава втора 
ЧЛЕНСТВО

Чл.7 /1/. Член на „Родолюбие 2000” може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен 
български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в други 
политически организации и приема и изпълнява неговия устав.

/2/. Не могат да членуват в партията осъждани за умишлени престъпления 
или участвали в репресии срещу българския народ и не са реабилитирани.

Чл.8 /1/. Членовете на „Родолюбие 2000” членуват в местните организации по 
местоживеене, след подаване на молба до ръководството на местната организация.



Ш Молбата се разглежда от Общото събрание в присъствието на кандидата, 
като решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване и при мнозинство 
две трети от присъстващите на събранието.

Чл 9 /1/. Членовете на „Родолюбие 2000” имат равни права и задължения.
/2/. Всеки член има право:
1 .Да избира и да бъде избиран в ръководните органи и в съответствие с този

Устав.
2.Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно 

дейността на партията.
/3/. Всеки член е длъжен:
1 .Да спазва Устава.
2.Да съдейства за засилване ролята и утвърждаване авторитета на партията.
3.Да изпълнява решенията на органите на партията.
4.Да участва редовно и активно в организационния живот на партията.
5.Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния живот на партията.
6.Да плаща редовно членския си внос.

Чл. 10. Членството в „Родолюбие 2000” се прекратява:
1 .Чрез писмеа молба до Местната организация или с ясно изразено устно 

заявление на нейно събрание, отразено в протокола.
2.При виновно неплащане на членския внос за повече от три месеца, 

автоматично.
3.При смърт или обявяване на недееспособност.
4.При виновно неспазване на установените в настоящия Устав задължения, 

индивидуалният член се изключва от ПП „Родолюбие 2000” по решение на Общото 
събрание на Местната организация , към която членува, при изслушване на засегнатата 
страна, уведомена на събранието чрез писмо с обратна разписка.

5.При осъждане за умишлено престъпление или участие в репресии срещу 
българския народ, при спазване на процедурата по т.4.

Глава трета 
СТРУКТУРА

Чл.11. Структурата на „Родолюбие 2000” се изгражда на териториално- 
административен принцип и включва: Местна организация, Общинска организация, 
Областна организация.

Чл.12. ПП „Родолюбие 2000” има следните структури и органи:
/1/ Върховен орган на ПП „Родолюбие 2000” е Националната конференция

/НК/.
/2/. Ръководен орган на партията е: 
а1 Национален съвет /НС/.;
/3/ Политически органи и структури:
а/ Местна организация и Общо събрание на местната организация; 
б/ Общинска организация и Общинско делегатско събрание; 
в/ Областна организация и Областно делегатско събрание.
/4/. Контролни органи са: 
а/ Върховен Контролен съвет /ВКС/;
б/ Местни контролни съвети; Общински контролни съвети и Областни 

контролни съвети;
в/ Други органи, създадени с решение на НС



Глава четвърта 
ОРГАНИЗАЦИИ

МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.13 /1/. Местната организация се създава по инициатива най- малко на десет 
души на територията на всяко отделно населено място и е политически орган.

/2/ Висш орган на Местната организация е Общото събрание, който се 
състои от всички нейни членове. Той има следната компетентност:

1 .Приема отчета на Местния съвет и Контролния съвет.
2.Избира ръководство /Местен съвет/ и Контролен съвет с мандат една

година.
3.Обсъжда и дава становище по всички въпроси, свързани с дейността на 

„Родолюбие 2000”.
4.Избира делегати за общинското делегатско събрание по квоти за 

представителство , определени от Областното ръководство.
5.Определя кандидати за кметове на съответните населени места, 

съгласувано с Общинското и Областното ръководство.
6. Пред Общинското делегатско събрание предлага кандидати за 

общинските изборни органи на местна власт.
/3/ Общото събрание на Местната организация се свиква:
1 .По решение на Местния съвет, взето с мнозинство две трети от състава

му.
2.По искане на най- малко една трета от членовете на Местната

организация.
3.По искане на висшестоящите органи на партията.

/4/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всички членове в 
двуседмичен срок преди датата на насрочване. Същото взема решения, ако присъстват 
повече от половината от членовете на Местната организация. Решенията се вземат с 
мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието.

/5/ Ръководството /Местния съвет/ на Местната организация се състои от 
трима до петима членове, които избират от състава си председател, заместник- 
председател и секретар- касиер.

/6/ Ръководството на Местната организация:
1 .Организира дейността на Местната организация;
2.Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на Местната 

организация и висшестоящите органи;
3.Събира членския внос, като внася отчисления за висшестоящите органи. 
/7/ Контролен орган на Местната организация е Контролен съвет, избран

от Общото събрание на Местната организация, и се състои от трима души в състав: 
председател и членове. Контролния съвет контролира приходите на Местната 
организация и тяхното изразходване.

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 14/1/. Местните организации на територията на една община образуват 
Общинска организация.

/2/. Висш орган на Общинската организация е Общинското делегатско 
събрание. То се състои от делегати , избрани от Местните организации, по квоти



определени от областното ръководство. Членовете на Общинското ръководство и 
Общинския контролен съвет са по право делегати на Националната конференция.

Чл.15 /1/ Общинското делегатско събрание:
1 .Избира Общинското ръководство и Общински контролен съвет с 

мандат от две години и приема отчетите им.
2.Избира делегати на Областното делегатско събрание и Националната 

конференция при квота на представителство , определена от НС.
3.Обсъжда и дава становища по всички въпроси, свързани с работата на 

ПП „Родолюбие 2000” във връзка с целите, поставени от този устав.
/2/ Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в 

годината, а отчетно- изборното делегатско събрание най- малко веднъж на две години, 
ако няма друго решение на висшестоящ орган. Свикването се извършва:

1 От Общинското ръководство или висшестоящ орган на партията.
2.По искане на най- малко една трета от членовете на ПП „Родолюбие 

2000” на територията на общината.
3.Свикването става с писмена покана в двуседмичен срок , преди датата 

на събранието, в която се посочва датата, мястото и дневния ред на събранието. 
Поканата се публикува в един местен вестник.

/3/ Общинското делегатско събрание избира Общинското ръководство, 
което се състои от седем души.

/4/ Общинското ръководство е политически орган:
1 .Организира изпълнението на решенията на Общинското делегатско

събрание.
2.Организира работата на Местните организации.
3.Поддържа връзка и защитава интересите на партията пред местните и 

държавните органи на власт на територията на общината.
4.Осъществява връзка с други политически партии на територията на 

общината, ръководи и организира цялата предизборна дейност на партията на 
територията на общината.

/5/. Общинската организация на партията се представлява от 
Председателя на организацията, упълномощен от Председателя на ПП „Родолюбие 
2000”, а в негово отсъствие от изрично упълномощени за това лица по конкретни 
въпроси.

/6/ Общинския контролен съвет ревизира и контролира:
1 .Изпълнението на решенията на Общинското делегатско събрание.
2.Финансово- счетоводната дейност на Общинското ръководство. 

Спазването на Устава от Местните организации, техните ръководства и Общинското 
ръководство.

ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.16 /1/. Общинските организации образуват Областни организации.
Територията на която се образува областната организация се определя от Националния 
съвет на регионален принцип.

/2/ Висш орган на Областната организация е Областното делегатско 
събрание. То се състои от делегати, избрани от Общинските организации, по квоти 
определени от областното ръководство. Членовете на Областнот ръководство и 
Областния контролен съвет са по право делегати на Националната конференция.

Чл.17 /1/ Областното делегатско събрание:
1 .Избира Областното ръководство и областния контролен съвет с мандат 

от две години и приема отчетите им.



2.Избира делегати на Областното делегатско събрание и Националната 
конференция при квота на представителство, определена от НС.

3.Обсъжда и дава становища по всички въпроси, свързани с работата на 
ПП „Родолюбие 2000", във връзка с целите поставени от този устав.

/2/Областното делегатско събрание се свиква най- малко веднъж в 
годината, а отчетно- изболното делегатско събрание най- малко веднъж на две години, 
ако няма друго решение на висшестоящ орган. Свикването се извършва:

1.0т Областното ръководство или висшестоящ орган на партията.
2.По искане на най- малко една трета от членовете на ПП „Родолюбие 

200СГ на територията на областната организация.
3.Свикването става с писмена покана в двуседмичен срок , преди датата 

на събранието, в която се посочва датата , мястото и дневния ред на събранието. 
Поканата се публикува в един местен вестник.

/З/Областното делегатско събрание избира Областното ръководство, което 
се състои от седем души.

/4/ Областното ръководство е политически орган:
1 .Организира изпълнението на решенията на Областното делегатско

събрание.
2.Организира работата на Общинските организации.
3.Поддържа връзка и защитава интересите на партията пред местните и 

държавните органи на власт на територията на общините и областите, на чиято 
територия е сформирано.

4.Осъществява връзка с други политически партии на територията на 
областите; ръководи и организира цялата предизборна дейност на територията на 
областите.

/5/ Областната организация на партията се представлява от Председателя 
на организацията, упълномощен от Председателя на ПП „Родолюбие 2000”, а в негово 
отсъствие от изрично упълномощени за това лица по конкретни въпръоси.

/6/ Областния контролен съвет ревизира и контролира:
1 .Изпълнението на решенията на Областното делегатско събрание.
2.Финансово- счетоводната дейност на Областното ръководство 

Спазването на Устава от Общинските организации, техните ръководства и Областното 
ръководство.

Чл.18. Ръководствата на всички организации /Местни, Общински и Областни/ с 
изключение на НС , се състоят от Председател, заместник председател и секретар. 
Заседанията на ръководствата се свикват на заседания от техните председатели, а в 
отсъствието им от заместник председателя или секретаря по ред, определен от 
Правилника за приложение на Устава на ПП „Родолюбие 2000”.

Глава пета
ВЪРХОВЕН ОРГАН. РЪКОВОДЕН ОРГАН. КОНТРОЛЕН ОРГАН 

Чл.17 /1/ Върховен орган на ПП „Родолюбие 2000” е Националната конференция
/НК/.

/2/ Националната конференция се свиква веднъж на четири години. 
Националната конференция може да се свика и извънредно по решение на 
Националния съвет, взето с мнозинство две трети от състава му.

/3/ Мястото за провеждане на Националната конференция , редът за 
избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от



Националния съвет най- малко двадесет и един дни нреди датата на насрочената 
конференция в един национален ежедневник.

Чл.18 /1/. В Националната конференция участват 180 делегата, разпределени
така:

1 .Ръководствата на Местните организации и Контролните съвети към
тях.

2.Ръководствата на Общинските организации и Общинските контролни
съвети.

3.Ръководствата на Областните организации и Областните контролни
съвети.

4.Членовете на Националния съвет и Върховния Контролен съвет.
5.Депутати, евродепутати, министри, заместник министри, общински 

съветници и кметове, избрани от листата на ПП „Родолюбие 2000” и членове на 
партията.

6.Останалите до 180 делегата , избира от делегатските събрания на 
Областните организации по предложение на Местните и Общинските организации, 
пропорционално на членовете на ПП „Родолюбие 2000” към момента на провеждане на 
конференцията.

Чл.19.Националната конференция:
1.Утвърждава дневен ред, приема и променя Устав на ПП „Родолюбие 

2000” и Програма на партията.
2.Избира и освобождава Национален съвет на партията , Председател на 

ПП „Родолюбие 2000”, който е и председател на Националния съвет и Върховен 
контролен съвет.

3.Обсъжда и приема отчетния доклад на Националния съвет.
4.Обсъжда и приема отчетния доклад на Върховния Контролен съвет.
5.Избира мандатни комисии.
6.Обсъжда и приема решения, свързани с дейността на партията.
7.Приема други решения в съответствие с дневния ред.
8.Взима решение за прекратяване на ПП „Родолюбие 2000” с мнозинство 

от две/трети от присъстващите делегати , при реда и условията предвидени в ЗПП.
Чл.20 /1/ Ръководен орган на ПП „Родолюбие 2000” е Националния съвет 

/НС/. Националният съвет се избира от Националната конференция за мандат от четири 
години. Съставът на Националния съвет включва пет души: Председател на 
Националния съвет, Заместник председател на НС , двама члена и секретар.

/2/ Националният съвет е ръководен орган на партията и:
1 .Ръководи дейността на партията в изпълнение на решенията на 

Националната конференция.
2.Взема решения за участие в избори за европейски, централни и местни 

органи на власт.
3.Утвърждава учредяването на Общински и Областни организации.
4.Свиква Редовни и Извънредни Национални конференции.
5.Определя основните насоки за развитието и дейността на партията , 

съобразно Устава и Програмата й.
6.Приема решения по важни политически, икономически и 

организационни въпроси.
7.По предложения на делегатските събрания определя изборни листи за 

избиране на членове на европейския парламент от Република България, народни 
представители в парламента на Република България, кандидати за кметове и общински



съветници, както и взима решения за участие в коалиции и предлага кандидатите на 
партията в коалиционните изборни листи.

8.Одобрява бюджета на партията.
9 Взима решения за участие в неправителствени организации по

ЗЮЛНЦ.
/3/ Националният съвет заседава най- малко веднъж на три месеца. 

Заседанията му са редовни, ако присъстват най- малко две трети от членовете му . 
Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието.

/4/ Заместник председателя на ПП „Родолюбие 2000” се избира измежду 
членовете на НС, избрани от Националната конференция, събрал най- много гласове. 
Секретарят на ПП „Родолюбие 2000” се избира измежду членовете на НС, избрани от 
Националната конференция, събрал най- малко гласове. Председателят на НС е 
председател на ПП „Родолюбие 2000” и се избира от Националната конференция пряко.

/5/ Заседанията на НС са редовни и извънредни. Свикват се от 
Председателя на НС и Председател на ПП „Родолюбие 2000” писмено. На заседанията 
се водят протоколи.

Чл.21 /1/. Председателят на Националния съвет и Председател на ПП 
„Родолюбие 2000” представлява партията пред всички юридически и физически лица . 
Председателят се избира от Националната конференция с тайно гласуване с обикновено 
мнозинство от присъстващите делегати за мандат от четири години.

/2/ Председателят на НС:
1 .Свиква и председателства заседанията на НС.
2.докладва пред НС по всички въпроси, касаещи интересите на партията, 

прави анализи и предлага решения.
3.Осъществява връзка с чуждестранни правителствени, политически, 

икономически и културни представителе; както и осъществява текущи връзки с 
органите на законодателната , изпълнителната и съдебната власт; осъществява връзки с 
други органи на политически партии и други организации.

Чл.22 /1/. Върховният Контролен съвет се състои от трима души , с мандат от 
четири години, избрани е пряко явно гласуване от Националната конференция. Съветът 
избира измежду членовете си Председател.

/2/. Върховният контролен съвет контролира спазването на Устава на 
партията, контролира правилното стопанисване на имуществото на партията и 
правилното разходване на средствата на партията; осъществява методическо 
ръководство на останалите контролни съвети.

Глава шеста 
ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.22 /1/ Всеки член на ПП „Родолюбие 2000” плаща индивидуален членски 
внос в партията и притежава членска карта на ПП „Родолюбие 2000”.

/2/ Всеки член и съмишленик може да прави допълнителни доброволни 
вноски в ПП „Родолюбие 2000”.

/3/ Националният съвет определя реда за събиране и отчитане на членския 
внос, неговия размер и отчисленията за органите на ПП „Родолюбие 2000”, с изрично 
приети правила.

Глава седма 
ИМУЩЕСТВО И СИМВОЛИ



Чл.23/1 / Имуществото и финансирането на ПП „Родолюбие 2000” се набира от 
членски внос, допълнителни доброволни вноски , дарения и завещания, субсидии от 
бюджета и всички други разрешени от Закона за политическите партии начини.

/2/ Правилата за набиране и разходване на средствата и разпореждане с 
партийно имущество се определят от НС с отделно изрично решение.

Чл.24. Емблемата на ПП „Родолюбие 2000” е изображението на два кръстосани 
житни класа с надпис „ПП” между тях, а отдолу във вид на дъга надпис „Родолюбие 
2000” .

Чл.25. Знамето на партията е със зелен цвят с извезан върху него емблемата на 
партията.

Чл.26. Празникът на ПП „Родолюбие 2000” е 26 февруари- денят на учредяване 
на партията.

Глава осма 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 .Настоящият Устав е приет на Национална конференция на ПП „Родолюбие 
2000”, проведена на 28.06.2011г. в гр.Долни чифлик.

§2.Настоящият Устав , влиза в сила от датата на приемането му.


