
П О Л И Т И Ч Е С К А  П А Р Т И Я  
НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

У С Т А В

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование седа лище и адрес на управление, представителство и символи
на Партията

Чл. I . Политическа партия "Национално движение за спасение на Отечеството"
(ПИ НДСО ) е оощонационална (общонародни), доброволна патриотична 
организация, която функционира според Закона за политическите партии, в 
съответствие с Конституцията и законите на Република България и разпоредбите на 
настоящия Устав.
Чл. 2. ( I ) ПП 'НДСО” е юридическо лице.
(2) Седалището и адресът на управление на ПП Н Д СО ", е гр.София. ПК 1784. 
бул. Цариградско шосе № 1 13, сграда София-прес. ет.7.
Чл. л. ( 1 ) ПП НДСО се представлява от председателя на Централния съвет на 
11артията.
(2) ПП "НДСО” може да има почетен председател, избран от Конгреса.
4.1,4.Символите на Партията са:

! Зе лено знаме в стандартен формат със златисто-жълта ивица по 
периферията, изправен лъв в горната част. с абревиатура в долната част -  НДСО.

2. Емблема-повтаря знамето. Емблемата се използва и за партийна значка.

Същност, цели и способи за постигането им
Чл.5. (1) ПП НДС О е политическа организация на български граждани с 
избирателни права и работи за мирно и демократично общество, изградено въз 
основа на общочовешките и националните ценности.
(2) ПП НДСО е открита за всички български граждани, които споделят идеите и 
целите на Партията, не членуват в друга политическа организация и признават 
настоящия Устав.
Чл. 6. ПП "НДСО” има за своя основна цел активно участие в политическия живот 
на страната, както и в структурите на местната и централната власт и органите на 
\ правление. за реализиране на своята Политическа програма за спасението и 
просперитета на българските граждани и Република България.
Чл. 7. ПП "НДСО” постига своите цели със следните способи:

1 . Извършва дейността си въз основа на Конституцията и действащите 
закони в страната. Политическата програма на Партията и Устава.

. Защитава държавного устройство, основано на републиканската форма 
на управление, отстоява националния суверенитет и териториалната 
цялост на страната, като еднонационална държава.

3 . Организира подписки, анкетни проучвания, допитвания и референдуми.
4 . Организира събрания, митинги и манифестации с разрешение на

съответните власти.



5.Участва в избори за президент, парламент и органи на 
законодателната и изпълнителната власт на всички равнища.

6. Разработва, предлага и защитава проекти за нови законодателни решения.
7. При необходимост се коалира с: патриотични, национално- отговорни и 
социално-ориентирани партии: привлича граждански организации и 
движения за постигане на своите цели.
8. Извършва дейността си публично и съставя документите си на български 
език.
9. Издава вестници, списания, брошури, бюлетини и др.

Н.ОСНОВМИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И 
ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАРТИЯТА 

Чл. 8. (Е). Основните организационни принципи на ПП "НДСО" 
са:демократичност.самоуправление.изборност на ръководните органи,публичност, 
равенство в правата и задълженията и солидарност на членовете.
(2) Принципите за функциониране на Партията се изразяват в:

1. Изборност и мандатност за всички органи на управление.
2. Задължителност за изпълнение на решенията.
3. Възможност всеки член на Партията да сезира всеки партиен орган, което 

сезиране не е основание за неизпълнение на уставно приети решения.
4. Контрол върху решенията и действията на всички партийни органи и 

периодична отчетност на ръководствата.
Чл. 9. ( 1) ПП "НДСО'- се изгражда на териториален принцип.
(2) ПП НДСО може да изгражда младежки организации и клубове по интереси.
(3) Всички партийни организации се водят на отчет във висшия изпълнителен 
орган на Партията -  ЦС и получават легитимност след завеждането им на отчет.
Чл. 10. П11 ' НДСО взаимодейства с други партии, синдикати и юридически лица с 
нестопанска цел.
Чл. i !. ПП 'Н Д С О  приема симпатизанти, които имат право на участие в събрания, 
без право на глас. както и да се включват в различни инициативи на Партията.

HI. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА 
Чл. 12. ( I ) Членството в Партията е индивидуално и има доброволен характер.
(2) Член на Партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин с 
избирателни права, без разлика на религиозна и етническа принадлежност, който 
приема Програмата и Устава, работи за гяхното реализиране и заплаша редовно 
членски внос.
(3) Приемането в Партията се извършва след подадена писмена молба-декларация, 
с решение на Обшото събрание на патриотичного дружество. Учредителите са 
членове по право.
(4) Не се допуска членство в Партията на граждани под 18 годишна възраст, на 
лица поставени под запрещение, изтърпяващи наказания "лишаване от свобода”, 
кадрови военнослужещи, служители от структурите на МВР. съдии, прокурори, 
следователи, както и членове на други политически партии.
(5) Членството се удостоверява с Членска карта.
Чл. I 3. Всеки член на Партията има следните права:



1. Да избира и да бъде избиран в ръководните орг ани на всички равнища.
2. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика, да 

изказва мнения и да отстоява възгледи по всички въпроси от дейността на
11артията.

3. Да иска и да получава информация за дейността на партийните органи и 
организации.

4. Да участва лично. когато се обсъждат партийното му положение и дейност.
5. Да ползва материалната база на Партията.
6. Да притежава членска карта по образец, издадена от ИК.
7. Да напуска Партията, общинските, областните и централните органи по 
собствено желание, с писмено заявление и се счита за освободен от деня на 
подаването.
Чл. 14.Всеки член на Партията има следните задължения:

1. Да спазва Устава и да полага усилия за реализация на Програмата.
2. Да изпълнява решенията на ръководните и контролните органи.
3. Да съдейства за осигуряване обществената подкрепа на политиката на 

Партията.
4. Да заплаща редовно членски внос.

Чл. 15.(1) При системно нарушаване на партийните задължения на членовете се 
налагат наказания:

1. Обръщане на внимание.
2. Мъмрене.
3. Изключване от Партията.

(2) Наказанията по ал. 1. т. 1 и т. 2 не могат да продължават повече от 3 месеца.
(_■>) Изключените или напусналите Партията могат да кандидатстват отново за 
членство, но не по-рано от шест месеца от налагане на наказанието.
Чл. 1 б.Членството в Партията се прекратява:

1. По собствено желание, заявено писмено пред ръководството на 
патриотичното дружество.

2. Когато е приет за член на друга политическа партия.
3. При отпадане, поради системно неучастие в работата на Партията и 

неплащане на членския внос повече от една година.
4. При изключване.
5. При поставяне под запрещение или смърт.
6. При осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от 

общ характер.
Чл. ! 7. Жалбите и възраженията на членовете на Партията се подават писмено и се 
разглеждат и решават от съответните местни и общопартийни органи в двумесечен 
срок от постъпването им. За резултатите се информира патриотичното дружество, 
общинското, областното ръководство и отделния член.

IV. СТРУКТУРИ, РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 
Чл. 18. В структурния състав на Партията по вертикала се включват: Конгрес. 
Централен съвет (ЦС), Централна контролно-ревизионна комисия (ЦКРК). 
Изпълнителен комитет(ИК). Областни съвети (ОС), Областни контролно- 
ревизионни комисии (ОКРК), Областни изпълнителни комитети(ОИК), Общински



съвети (ОбС), Общински контролно-ревизионни комисии (ОбКРК), Общински 
изпълнителни комитети(ОбИК), Патриотични дружества (ПД) и Контролно- 
ревизионни комисии (КРК).
Чл. 19.(1) Конгресът е върховен ръководен орган на Партията.
(2) Конгресите са редовни и извънредни.
(3) Редовните конгреси се свикват на 4 години с решение на ЦС. Времето, мястото, 
дневният ред и нормите на представителство се обявяват от ЦС най-малко два 
месеца преди откриването му.
(4) При необходимост ЦС може да вземе решение за свикване на извънреден 
конгрес, взето с мнозинство от 2/3 на членовете му.
(5) Извънреден конгрес може да се свика след писмено декларирано желание пред 
ИК на не по-малко от половината от Областните комитети или по инициатива на 
една трета от членовете на Партията.
(6) По предложение на ЦКРК. одобрено от ЦС.
(7) Конгресът може да заседава при участие на повече от половината от делегатите 
и взема решенията си с обикновено мнозинство, а за решенията по чл. 20. ал. 1, т. 3 
с мнозинство от три четвърти( У). Ако в оповестения час не са се явили повече от 
половината делегати. Конгресът се отлага с един час и се провежда от 
присъстващите делегати.
(8) Членовете на ЦС, ЦКРК. председателите на ОК и ОКРК са делегати по право. 
Чл. 20. (1 (Функции на Конгреса:

1. Приема, изменя и допълва Устава и Програмата на Партията.
2. Изоира с явно гласуване , освен ако не бъде решено друго и с 

обикновено мнозинство, председателя на ЦС, председателя на ЦКРК. 
членовете на ЦС и членовете на ЦКРК.

3. Взема основните решения за дейността на Партията.
4. Възлага пълномощия на ЦС.

(2) Членовете на ЦС и на ЦКРК отпадат:
1. В случай на смърт или поставяне под запрещение.
2. По собствено желание, заявено писмено.
3. При невъзможност да изпълняват задълженията си.
4. При осъждане с влязла в сила присъда, за умишлено престъпление от 

общ характер.
(3) Условията по ал.2 важат за целия ръководен състав на Партията.
Чл. 2 1.(1 ) Централният съвет (Ц С ) е колективен орган, който ръководи работата на 
Партията между конгресите и се състои до 31 члена. Той има мандат 4 години.
(2) На своя първи пленум ЦС избира ИК до 9 души, в това число двама зам,- 
председатели и секретар.
(3) Свиква се на редовни заседания от Изпълнителния комитет и взема решенията с 
обикновено мнозинство.
(4) Председателите на областните комитети, които не са членове на ЦС, участват в 
заседанията с право на съвещателен глас.Такова право има и председателят на 
ЦКРК. ‘
(5) Централният съвет може да се свика на извънредно заседание по мотивирано 
писмено искане на: една трета от неговите членове; с решение на ЦКРК и по 
решение на ИК с точно определен дневен ред.
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Чл. 22. Функции на Централния съвет:
1. Организира изпълнението на конгресните и собствените си решения.
2. Избира и освобождава Изпълнителен комитет до 9 души.
3. Свиква редовни и извънредни конгреси на Партията.
4. Прави предложения пред Конгреса за изменения и допълнения на 

Устава и Програмата.
5. Взема решения за сключване на коалиционни споразумения с други 

партии и за участие в избори.
6. Възлага пълномощия на Изпълнителния комитет.
7. Възлага на председателя да се разпорежда с бюджета и да отчита 

резултатите на заседания на ЦС.
8. Утвърждава щата. годишния и тримесечните бюджети, и годишните 

отчети за приходите и разходите на Партията.
9. Определя нормата за представителство на патриотичните дружества за 

участие в конгресите чрез делегати.
10. Взема решения за изключване на членове на Партията при системни 

провинения, накърняващи името и обществения престиж на 
движението.

I I . Утвърждава координаторите на областите.
12. Приема правилници и инструкции за дейността на Партията и 

отделните й звена.
13. Взема решения за разпореждане с имуществото на Партията.
14. Създава постоянни и помощни органи по основните направления от 

дейността на Партията.
15. Попълва състава си при необходимост.
16. Определя размера на встъпителната вноска, годишния членски внос и 

отчисленията за ЦС на ПГГНДСО” .
Чл.23.( I) Изпълнителният комитет (ИК) е орган на Централния съвет за 
оперативно ръководство на партийните дела.
(2) Съставът на Изпълнителния комитет е до 9 души и включва председател, двама 
зам.-председатели, секретар и членове.
(3) Свиква се от председателя или по инициатива на повече от половината от 
членовете на ИК. с предварително обявен дневен ред и взема решенията си с 
обикновено мнозинство. На заседанията може да присъства председателят на 
ЦКРК с право на съвещателен глас.
(4) Функции на Изпълнителния комитет:

1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса. Централния 
съвет и собствените си решения. При необходимост може да създава 
постоянни и временни помощни органи.

2. Координира и подпомага действията на Областните. Общинските 
комитети и патриотичните дружества.

3. Подготвя заседанията на Централния съвет и прави предложения по
всички организационни въпроси.
4. Провежда преговори с политически партии и неправителствени
организации, движения и граждани по въпроси, свързани с дейността на
Партията.



5. Следи за стриктно спазване изискванията на Закона за политическите 
партии относно приходите, разходването на средствата и 
отчетността.

6. Представя годишния отчет в Сметната палата, след заверка от 
независим финансов одитор.

7. Решава всички други въпроси, които не са от компетенцията на 
Централния съвет и Конгреса на Партията.

Чл.24, ( I ) Председателят на ПП НДСО" е председател на ЦС и ИК. При негово 
отсъствие или временна невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите 
му се изпълняват от заместник-председател или секретаря, по решение на ИК.
(2 ) Председателят:
1. Представлява политическата партия НДСО.
2. Свиква и ръководи заседанията на ЦС и ИК.
3. Осъществява политическите връзки с други партии, органи на държавната власт 

и местното самоуправление, структури на гражданското общество.
4. Упражнява бюджета на Партията и се разпорежда с банковата сметка.
5. Всички гореизброени функции се реализират в съответствие с решенията на 

ИК на ПП"НДСО '.
6. Отговаря за стопанисването на партийното имущество, архива на Партията, 

ползването и съхраняването на печата на Партията.
(3) Зам.-председателите:

1. При необходимост заместват председателя при негово отсъствие и 
изпълняват функциите му.

2. Отговарят за отделни направления от дейността на 
Партията.

(4) Секретарят:
1 . Ръководи организационната и деловодната дейности и следи за 

изпълнение решенията на ръководните органи;
2 . Отговаря за постоянните и временните органи на Партията.

(5) Членовете на ИК:
1. Участват в цялостната дейност на ИК.
2. Отговарят за отделни ресори от дейността на Партията.

Чл. 25. (I)  Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) се избира от 
конгреса и се състои до пет члена.

(2) На своето първо заседание ЦКРК избира зам.- председател и секретар.

(3) ЦКРК и зт т в я  и приема Инструкция за работата на контролните органи на 
Партията, която се обсъжда на съвместно заседание с ЦС.
(4) ЦКРК контролира организационно-финансовата дейност на партийните органи 
и организации на всички нива на Партията.
(5) Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения и спорове по вътрешно
партийни въпроси.
(6) Води архив и използва печата на Партията
(7 ЦКРК има право да изисква партийна документация от структурите, както и 
разяснения от всеки партиен член.



(8) При констатирани нарушения. ЦКРК съставя протоколи с указания и срокове 
за отстраняване на нарушенията.
(9) Решенията на ЦКРК подлежат на обжалване пред Конгреса на Партията.
(10) Попълва състава си при необходимост.
Чл.26. Председателят на ЦКРК

1. Представлява комисията.
2. Информира ИК и ЦС за дейността на ЦКРК.
3. Отговаря за архива на ЦКРК.

Чл.27.( I ) Областните, общинските съвети и патриотичните дружества по места 
избират свои КРК. с председател, зам.-председател, секретар и членове.
(2)КРК имат следните функции:

1. Извършват проверки на структурите -  планови и по сигнали.
2. Докладват резултатите от проверките пред патриотичните дружества, 

общинските, областните съвети. Централния съвет и Конгреса за 
вземане на решения.

Чл.28.( 1) Ооластните съвети (ОС) на ПП “НДСО се формират от общинските 
съвети, за координиране на дейността им.
(2) Градският съвет на НДСО за гр. София е с ранг на Областен съвет.
(3) Органи на Областния съвет са:

1. Областен Изпълнителен комитет (ОИК).
2. Председател на Областния съвет.
3. Областна контролно-ревизионна комисия (ОКРК).

Чл.29.( I ) Областната конференция е висш орган на областната пагриотична 
организация и се свиква не по-рядко от един път на две години.
(2) Областната конференция:

] . Обсъжда отчетите на Областния съвет (ОС) и ОКРК и приема решения 
по тях.

2. Избира ОС и ОКРК и техните ръководства.
3. Избира делегати за конгресите на Партията.
4. Приема структурата, шата и бюджета на ОС.

Чл.30.( 1) Областният съвет се състои от председател, двама зам,- председатели, 
секретар и членове.

(2) ОС осъществява организационната и политическата дейност 
в периода между Областните конференции, като:

1. Оказва помощ и осъществява ръководство и координация на 
общинските патриотични дружества и води на отчет членския 
състав.

2. Представлява областната патриотична организация във 
взаимоотношенията с органите на държавната власт и ръководствата 
на другите партии и граждански организации и движения.

3. Свиква Областните конференции и подготвя провеждането им.
4. Организира и насочва предизборните кампании на Партията в 

областта.
5. Стопанисва предоставеното му областно и общопартийно 

имущество, без право на разпореждане.



(3) ОС се свиква от председателя или по инициатива на поповината от членовете на 
ОС. '
(4) На заседанията може да присъства председателят на ОКРК с право на 
съвещателен глас.
(5) ОС получава права по този Устав, след утвърждаване и регистрация в ИК на ЦС 
на Партията, въз основа на писмена молба и протокол от първото заседание на ОС. 
подписано от всички членове.
Чл.3 1. Председателят на ОС:

1.Свиква и ръководи заседанията на ОС.
2. Представлява областния съвет.
3. Подписва и подпечатва всички документи на областния съвет.
4. Отговаря за стопанисването на партийното им\щество. архива и печата на

ОС
5. Всички гореизброени функции реализира в съответствие с решенията на ОС. 

Чл.32.( 1) Областната контролно-ревизионна комисия (ОКРК):
1. Проверява цялостната организационно-финансова дейност на ОС. 

общинските съвети и патриотичните дружества.
2. Разглежда и решава жалби и възражения.
3. 11роверява стопанисването на партийното имущество.

(2) При извършване на проверките, членовете на ОКРК могат да изискват 
предоставяне на цялата документация на ОС. ОбС и патриотичните дружества. 
Председателят на ОКРК може да участва в заседанията на ОС с право на 
съвещателен глас.
Чл.лл.( I ) Общинските съвети (ОбС) на ПП "НДСО се формират от местните 
патриотични дружества за координиране на дейността им.
(2) Органи на Общинския съвет са :

]. Общински изпълнителен комитет (ОбИК).
2. Общинска контролно-ревизионна комисия (ОбКРК).

(3) Общинският изпълнителен комитет се състои от председател, зам.- 
председател. секретар и членове.
'4) Общинската контролно-ревизионна комисия се състои от председател, за.м.- 
председател и секретар.
(5) Правата и задълженията на ОбИК и ОбКРК относно общинските съвети са 
аналогични на тези на ОИК и ОКРК.
Чл.34.( 1) Патриотичното дружество (ПД) се изгражда по инициатива на 
гражданите или на местните органи на Партията най-малко от петима членове.
(2) Новообразуваното ПД добива уставни права след утвърждаване и 
картотекиране в ИК на ЦС.
(3) За утвърждаването му се изпраща учредителния протокол, който съдържа: дата 
и място на проведеното учредително събрание; списък на присъстващите с трите 
имена. ЕГН и подпис; решението на събранието за учредяване на ПД: избраният 
изпълнителен комитет и контролно-ревизионна комисия (контрольор).
(4) ПД избира от своя състав председател, зам,- председател, секретар и 
контролно-ревизионна комисия(контрольор).
(5) Председателят на патриотичното дружество представлява ПД. подписва всички 
документи и отговаря за събирането и отчитането на членския внос.



(6) ПД провеждат ежегодно обши събрания, а на две години отчетно-изборни 
събрания.
(7) Контролно-ревизионната комисия (контрольорът) е орган на ПД и извършва 
проверки на организационно-финансовата дейност на ПД. за които се отчита пред 
общото събрание.
(8) За системно неизпълнение на Устава и Програмата на Партията, фракционност 
и противопоставяне на решенията на общопартийните органи. ПД може да бъде 
закрито от ЦС по предложение на ИК.

V. ИНФОРМАЦИОННА. ПРОП АГАНДИ А И ИЗДАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Чл.35.( I) За осъществяване на програмните си цели ПП “НДСО“ 
извършва информационна. пропагандна. агитационна и издателска дейност.
(2) Дейността се планира и ръководи от ИК и се отчита пред ЦС на партията.
(3) Областните и общинските съвети могат да имат свои информационни и 
пропагандни средства и издателски структури.

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл.36 ( 1) Имуществото на Партията се състои от наети помещения, съгласно 
Закона за политическите партии, инвентар и технически съоръжения за 
организационно обезпечаване на работата, както и от правото на собственост и 
други вещни права върху недвижимо и движимо имущество, регламентирани от 
закона.
(2) Всички движими и недвижими материални обекти в рамките на имуществото се 
заприходяват с инвентарни номера по съответния счетоводен ред и се водят на 
отчет.
(3) Всяка собственост, независимо от вида н начина й на придобиване, е 
общопартийна собственост и с нея се разпорежда Конгресът на Партията и ЦС.
(4) Бюджетът и имуществото на Партията са публични.
Чл.37. Дейността на Партията се финансира от собствени приходи и държавна 
субсидия.
Чл.38. Собствените приходи на Партията се формират от :

1. Членски внос.
2. Собствени недвижими имоти.
3. Дарения в съответствие с действащото законодателство.
4. Лихви по парични депозити в банки.
5. Издателска дейност, авторски права, ползване на интелектуална 

собственост, приходи от продажби на печатни, аудио и аудио-визуални 
материали с партнйно-пропагандно съдържание.

6. От фондонабиращи мероприятия.

Чл.39.( I ) Партията може да извършва разходи само за:
1. Подготовка и участие в избори.
2. Осигуряване работата на структурите си.
3. Провеждане на партийни мероприятия.
4. Други присъщи за партийната дейност потребности.
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(2) Редъг за съгласуване и определяне размера на извършваните разходи от 
председателя на партията, се регламентира от ИК на ПП "НДСО”.

(3) Разходите се утвърждават и проверяват от ръководните органи на Партията.
(4) ПП 'НДСО” изготвя финансов отчет за предходната календарна година, 
включваш 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.
(5) Финансовите отчети по ал. 4 преди представянето им в Сметната палата 
подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор. 
ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми 
и/или друго имущество на стойност определена от действащато законодателство, 
независимо от техния произход.
(6) До 3 I март всяка година политическата партия представя в Сметната палата 
заверения финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага 
декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили 
дарения, вида. размера, стойността и целите на даренията.
Чл.40.( I ) Председателят в съответствие с решенията на ИК и ЦС на Партията, е 
първостепенен разпоредител с бюджета и предоставените от държавата бюджетни 
средства на партията.
(2) разходването на средствата се отчита по единна бюджетна класификация, 
утвърдена от ЦС в съответствие със ЗПП.
Чл.41.(!) За своята дейност всички организационни стру ктури на ПП “НДСО” 
водят протоколи, финансови и други отчети, които се подписват от съответния 
ръковотител и изготвилия доку мента, и се подпечатват при необходимост.
(2) Печатът на ИК е кръгъл, с надпис: ПП "НДСО". ИК. гр. София.
(3) Печатът на Областния съвет е кръгъл с надпис: ПП "НДСО". ОС. а в средата 
наименованието на областния център.
(3) Печатът на Общинския съвет е кръгъл с надпис: ПП "НДСО". ОбС. а в 
средата наименованието на общинския център.
VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.42.( I) Дейността на Партията може да се прекрати в следните случаи:

1. С решение на Конгреса при сливане или вливане в друга партия.
2. С решение на Конгреса при разделяне на две или повече партии.
3. С решение на Конгреса за саморазпускане, при специални 

обстоятелства или ако партията е изпълнила предназначението си.
4. С решение на Софийския градски съд при системни нарушения на 

Закона за политическите партии и при наличието на 
антиконституционна дейност.

5. С решение на Конституционния съд, ако е обявена за 
противоконституционна.

(2) След провеждане на Конгрес на Партията, когато са настъпили промени в 
Астава. седалището и адреса на управление, ръководните органи и др.. подлежащи 
на вписване обстоятелства. ИК внася съответните документи в СГС, фирмено 
отделение, в законоустановения срок.
Чл.43. За неуредени въпроси в изложения текст се прилагат Законът за 
политическите партии и действащото законодателство в Република България.
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Настоящият Устав представлява актуализиран вариант на приетия Устав на 
Партията на Първото учредително събрание, състояло се на 22.03.2003 г., изм. и 
доп. на Второто Учредително събрание, състояло се на 21.05.2003 г., изм. и доп. на 
II Конгрес на Партията, състоял се на 17.12.2005 г. и основно изменен и допълнен, 
съгласно § 4 от ПЗР на ЗПП (обнародван ДВ бр. 28/0 1.04.05 г„ изм. и доп. ДВ бр. 
102/ 2005 г., изм. и доп. ДВ бр. 17 и бр. 73 от 2006 г.. на III Конгрес на партията - 
извънреден, състоял се на 13.04.2007 г. в гр. София и на IV редовен Конгрес на 
Партията от 17 .13.201 1 г.

05.01.2012г 
гр. София

Председател на Г1П "НДСО”
Atf> о ф у ^ т .н .Ж р  ашев /


