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ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

“ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ “

Раздел I 
Общи разпоредби

1. Наименование

1.1. Движението е българска независима политическа партия, регистрирана като 
юридическо лице по Закона за политическите партии, с пълно наименование 
"Движение за Равноправен Обществен Модел”, за краткост ДРОМ и е 
създадено за да допринесе за осъществяването на практика и отстояването 
на принципите залегнали в Конституцията на България, Международната 
харта за правата на човека, Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи, Рамковата конвенция за защита на националните 
малцинства и други международни договорености.

2. Символи

2.1. Движение за Равноправен Обществен Модел има печат с надпис : Движение 
за Равноправен Обществен Модел” , който се съхранява от Председателя на 
Движението.

2.2. Всеки клуб има свой печат със същия надпис и наименованието на 
съответното населено място или териториална единица.

2.3. Емблемата на Движение за Равноправен Обществен Модел е бяла звезда в 
перспективен ракурс на мастиленосин фон и с изписана абревиатура на 
името.

2.4. Знамето на Движение за Равноправен Обществен Модел е мастиленосиньо с 
емблемата на Движението и наименованието му.

2.5. Конкретните графични образци на символите се утвърждават от Управителния 
съвет (УС).

2.6. Символите се въпроизвеждат върху членските карти, значки, агитационни 
материали, печатни издания и други носители.



3. Седалище

Седалището на “Движение за Равноправен Обществен Модел” е град София 
адрес : Столична община, район " Средец ” , ул. “ Леге ” № 1.

4. Цели

Целите, които си поставя “Движение за Равноправен Обществен Модел” са :

4.1. Активно участие в обществения и политическия живот на Република България 
- в съответствие с Конституцията и законите на страната за превръщането на
всички добри и полезни за българското общество идеи в конкретни и
успешни резултати.

4.2. Участие в обществено-политическия живот на Европа - за подпомагане 
процеса на практическо осъществяване и отстояване на идеите и принципите 
на Обединена Европа, залегнали в официалните документи на
Европейския съюз.

4.3. Участие в глобалния обществено-политически процес за - утвърждаване на 
равноправието, като глобален модел за хармония и баланс в
междуличностните, междуобщностните и международните отношения.

Раздел II 
Правила на организацията и дейността

5. Структури

Организационните структури на “Движение за Равноправен Обществен Модел" са :

5.1. Национална конференция (НК);

5.2. Национален съвет (НС);

5.3. Управителен съвет (УС);

5.4. Клубове;

5.5. Парламентарна група (ПГ).

6. Национална конференция

6.1. Националната конференция (НК) е върховният орган на Движение за 
Равноправен Обществен Модел" и се състои от :

6.1.1. Делегати на клубовете, с брой пропорционален на броя на
избирателите в общината от последните проведени избори. Нормата на



представителство се определя от УС и е еднаква за всички общини;

6.1.2. Членовете на НС и УС;

6.1.3. Представители на "Движение за Равноправен Обществен Модел" в 
държавната и местната власт, както и лица, определени от 
Управителния съвет.

7. Свикване

7.1. Редовна НК се свиква от УС по собствена инициатива или по предложение на 
НС.

7.2. Редовната конференция се провежда най-малко един път на три години.

7.3. Извънредните конференции се свикват по реда за свикване на редовна 
конференция, както и по инициатива на Председателя на Движението.

7.4. НК се свиква с писмена покана, отправена до всички клубове най-късно 1 
(един) месец преди датата, за която е насрочена, в която се посочват : датата, 
часът и мястото на провеждане, дневният ред и нормата на представителство 
и по чия инициатива се свиква. В същия срок поканата се обнародва в 
"Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която 
се намира управлението на Движението.

8 . Кворум и провеждане

8.1. НК е редовна, ако присъстват повече от половината излъчени делегати. При 
липса на кворум тя се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се 
провежда с явилите се делегати.

8.2. НК се открива и ръководи от Председателя на Движението, подпомаган от 
секретар и преброители на вота, избрани от Конференцията.

8.3. Промени в обявения дневен ред се допускат, ако се приемат с мнозинство 
най-малко 2/3 (две трети) от присъстващите.

8.4. Всеки делегат има право на един глас. Не се допуска участие и гласуване по 
пълномощие.

8.5. Гласуването е явно. Ръководните органи могат да се избират и с тайно 
гласуване.

9. Компетентност

9.1. Националната конференция :

9.1.1. Приема, изменя и допълва устава;
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9.1.2. Приема програмата и решения по нейната реализация, като по решение 
на 2/3 (две трети) от членовете на НК, тези правомощия могат да бъдат 
делегирани и на НС;

9.1.3. Избира и освобождава членовете на НС;

9.1.4. Изслушва и приема отчетите на НС, УС и ПГ за дейността им между две 
национални конференции, както и периодичните им отчети;

9.1.5. Приема решения за стратегическо сътрудничество с други политически 
субекти в страната и чужбина;

9.1.6. Приема решения за сливане, вливане, разделяне и разпускане на 
Движението;

9.1.7. Отменя решения на другите органи на Движението, които противоречат 
на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността на Движението;

9.1.8. Решава и други въпроси, които по закон се включват в нейната 
компетентност.

9.2. Националната конференция приема решенията си с мнозинство повече 
от половината от присъстващите делегати.

9.3. Решенията за приемане, изменение или допълнение на устава и на 
програмата се вземат с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите 
делегати.

10. Национален съвет

10.1. Националният съвет се състои от 21 (двадесет и един) до 35 (тридесет и пет) 
члена, избрани от НК с обикновено мнозинство от присъстващите. 
Председателят на движението е член на НС по право. Националният съвет е 
редовно конституиран, и може редовно да осъществява функциите си и 
предвидените в настоящия устав компетенции, ако са избрани поне 21 
(двадесет и един) негови члена.

10.2. Освобождаването на отделни членове на НС от Националната конференция 
става с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите.

10.3. Редовните заседания на Националния съвет се свикват от Председателя на 
Движението по решение на Управителния съвет. Извънредни заседания се 
свикват от Председателя на Движението по негова инициатива или по 
искане поне на 1/3 (една трета) от членовете на УС.

10.4. Заседанието на Националния съвет е редовно, ако присъстват повече от 
половината от избраните членове.
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10.5. Заседания на НС се свикват с писмена покана, която може да бъде изпратена 

и по факс или електронна поща най-късно 7 (седем) дни преди датата на 
заседанието.

10.6. НС приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно 
гласуване, освен ако в устава е предвидено друго.

10.7. В заседанията на НС могат да участват без право на глас членовете на УС, 
които не са членове на НС, както и лица, които са поканени за заседанието.

10.8. Националният съвет:

10.8.1. Приема решения за изпълнението на решенията на НК;

10.8.2. Предлага свикване на НК с мотивирано решение;

10.8.3. Формулира предизборната платформа;

10.8.4. Решава въпросите по подготовката на Движението за 
избори;

10.8.5. Решава въпросите за коалирането на Движението, съобразно 
решенията на НК и на отношенията с другите политически 
субекти, както и с други юридически и физически лица;

10.8.6. Приема годишния бюджет на Движението;

10.8.7. Формира по своя преценка контролни и други комисии;

10.8.8. Приема процедурни правила за провеждането на изборите на 
ръководствата на клубовете;

10.8.9. По предложение на Председателя на Движението, приема 
структурата на УС, избира и освобождава отделни негови 
членове;

10.8.10. Приема вътрешни правила за своята организация, и дейност.

11. Управителен съвет

11.1. Управителният съвет се състои от 7 (седем) до 15 (петнадесет) члена, със 
структура и състав, предложени от Предеседателя на Движението и избрани 
от Националния съвет с обикновено мнозинство от присъстващите. 
Управителният съвет е редовно конституиран и може редовно да осъществява 
функциите си и предвидените в настоящия устав компетенции, ако са избрани 
поне 7 (седем) негови членове.

11.2. УС е постоянно действащ, оперативен орган и се ръководи от Председателя 
на Движението.
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11.3. УС се свиква на заседание от Председателя, по негова инициатива или по 
искане поне на 1/3 {една трета) от членовете му.

11.4. УС провежда заседания най-малко един път месечно.

11.5. Заседанието на УС е редовно, ако присъстват повече от половината от
избраните членове.

11.6. Заседанията на УС се свикват с писмена покана, която може да бъде
изпратена по факс или електронна поща. В спешни случаи те могат да се
свикват и по телефона.

11.7. УС приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и с явно 
гласуване.

11.8. УС може да приема и неприсъствени решения, ако са подписани от всички 
негови членове.

11.9. Управителният съвет :

11.9.1. Организира изпълнението на решенията на НК и НС;

11.9.2. Организира и подготвя провеждането на НК;

11.9.3. Организира съхранението и поддържането на архива и отговаря 
за документооборота в Движението;

11.9.4. Утвърждава кандидатите на Движението за участие в избори;

11.9.5. Утвърждава новоприетите членове на Движението;

11.9.6. Утвърждава решения на клубовете;

11.9.7. Определя и осъществява информационната политика;

11.9.8. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с 
имущество на Движението;

11.9.9. Упражнява бюджета на Движението;

11.9.10. Определя реда за атестация на членовете;

11.9.11. Определя реда за набирането и изразходването на средствата на 
Движението и за внасяне и отчитане на членския внос;

11.9.12. Дава задължителни указания по прилагането на устава и на другите 
актове на НК и НС и приема отделни решения по тълкуването на 
Устава между две НК при случаи на възникнали спорове или 
нееднакво прилагане;
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11.9.13. Разпределя отговорностите по осъществяването на своите функции 
между членовете си;

11.9.14. По предложение на Председателя, по време на избори, с решение на 
УС се назначават временни координатори по райони, като за техните 
функции и дейност се приема правилник.

11.9.15. По предложение на Председателя на Движението изработва и приема 
непротиворечащи на Устава вътрешнопартийни правилници и 
инструкции.

12. Председател на движението

12.1. Председателят на Движението се избира пряко от делегатите на 
Националната конференция с обикновено мнозинство от присъстващите.
Той е член по право на НС и УС и техен Председател.

12.2. Представлява Движението и осъществява неговото представителство пред 
всички юридически и физически лица.

12.3. Осъществява контактите с избиратели, медии, правителствени и 
неправителствени организации , както и с други институции.

12.4. За извършването на определени действия Председателят, по своя преценка, 
може да делегира тези права и на друг.

12.5. В конкретни ситуации, по предложение на Председателя на Движението, с 
решение на УС се организират областни и/или общински конференции :

12.5.1. Областната/общинската конференция на клубовете е общо събрание 
на всички членове на клубове на територията на една област / община, 
като в отделни случаи могат да се провеждат и на делегатски принцип 
по ред и норма определени от УС на Движението.

12.5.2. За общините с районно деление функциите на общинската 
конференция се осъществяват от районни събрания.

12.5.3. Областните / общинските (районни) конференции се председателстват 
от Председателя или от делегиран от него член на УС или НС на 
Движението.

12.5.4. Областните / общинските (районни) конференции приемат решения с 
обикновено мнозинство от присъстващите.

12.5.5. Областните / общинските (районни) конференции :

12.5.5.1 Приемат решения по регионалната политика на Движението;
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12.5.5.2. Приемат решения по изпълнението на решенията на 
ръководните органи на Движението на територията на 
съответната община или район.

13. Мандатност

13.1. Мандатът на ръководните органи е 5 (пет) годишен, доколкото в устава не е 
предвидено друго. Той може да бъде прекратен предсрочно за целия състав 
на съответния орган или за отделни негови членове по реда за приемане 
на решения на Националната конференция, Националния съвет и 
Управителния съвет,

13.2. След изтичането на мандата задължително се произвежда избор на членове 
на съответния ръководен орган на първото възможно събрание.

14. Клубове

14.1. Клубът на Движението е основната организационна единица, която се 
учредява по местоживеене на членовете.

14.2. За учредяването на клуб са необходими не по-малко от 9 (девет) членове. При 
учредяването е необходимо присъствието на член на НС, който го 
удостоверява с подпис върху учредителния протокол.

14.3. Клубът приема решения на свое Общо събрание.

14.4. Общото събрание на клуба се състои от всички редовни и регистрирани 
негови членове. То се свиква по установен от УС ред и се провежда, ако 
присъстват повече от половината му редовни членове.

14.5. Общото събрание на клуба приема решения с обикновено мнозинство от 
присъстващите.

14.6. Общото събрание на клуба избира председател, заместник-председател и 
секретар на клуба.

15. Парламентарна група

15.1. Парламентарната група обединява всички народни представители, избрани с 
листата на Движение за Равноправен Обществен Модел или присъединили 
се, независимо от тяхната партийна принадлежност и при спазване правилата 
на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

15.2. Парламентарната група е длъжна да се отчита периодично пред 
Националната конференция, а нейното ръководство -  пред НС и УС на 
Движението.

15.3. Ръководството и членовете на Парламентарната група могат да бъдат 
избирани в ръководните органи на Движението, съобразно този устав.
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Раздел III 
Членство

16. Възникване

16.1. Член на Движение за Равноправен Обществен Модел може да бъде всеки 
български гражданин с избирателни права.

16.2. Приемането на член става въз основа на писмено заявление до клуб на 
Движение за Равноправен Обществен Модел с решение на Общото събрание 
на клуба, подкрепено от повече от половината от всички негови членове.

16.3. Решението за приемане подлежи на утвърждаване от УС по доклад от 
съответното ръководство на клуба.

17. Прекратяване

17.1. Членството се прекратява в случаите на смърт, влязла в сила присъда за 
умишлено престъпление от общ характер, или доброволно напускане.

17.2. Доброволното напускане става с писмено заявление от напускащия до клуба, 
в който той членува.

17.3. Член на Движение за Равноправен Обществен Модел може да бъде изключен 
за :

17.3.1. Умишлени и увреждащи организацията действия, противоречащи на 
устава, програмата и решенията на Движение за Равноправен 
Обществен Модел;

17.3.2. Работа за друга политическа сила в местната, законодателната или 
държавна власт, несъгласувано със съответните структури или органи 
на Движение за Равноправен Обществен Модел;

17.3.3. При поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо;

17.3.4. Изключването става с решение на УС, по предложение, направено от 
ръководството на клуба, утвърдено с подписа на Председателя на 
Движението.

18. Права на членовете

18.1. Всеки член на Движение за Равноправен Обществен Модел има право :

18.1.1. Да участва в дейността на клуба, в неговото общо събрание и във 
вземането на решения съобразно устава;
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19.1.

20 . 1 .

20 .2 .

20.3.

21 . 1 .

2 1 .2 .

21.3.

22 . 1 .

18.1.2. Да прави предложения и изразява мнения по всички партийни и 
политически въпроси;

18.1.3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Движение за 
Равноправен Обществен Модел.

19. Задължения на членовете

Всеки член на Движение за Равноправен Обществен Модел е длъжен :

19.1.1. Да спазва устава и решенията на ръководните органи;

19.1.2. Да плаща редовно членски внос;

19.1.3. Да посещава събранията на клуба, в които членува и на органа в който 
е избран.

20. Атестация

Националния съвет на Движение за Равноправен Обществен Модел може да 
вземе решение за атестация на членовете.

Въз основа на атестацията се извършва промяна в партийните документи на 
членовете.

Редът за извършване на атестацията се определя от УС.

21. Членски внос

Членският внос е 12 (дванадесет) лева годишно. Пенсионерите и 
безработните се освобождават от задължение за внасяне на членски 
внос.

Всеки член може, съобразно своите възможности, да внася членски внос в 
по-голям размер.

Редът за внасяне и отчитане на членския внос се определя от УС.

Раздел IV 
Прекратяване на Движението

22. Прекратяване

Движението се прекратява при :

22.1.1. При сливане или вливане в друга политическа формация;

10



22.1.3. Решение на Националната конференция за саморазпускане;

22.1.4. По съдебен ред, в случаите предвидени от закона;

22.1.5. Сливането, вливането, разделянето и саморазпускането стават с 
решение на Националната конференция, прието с мнозинство 2/3 (две 
трети) от присъстващите.

23. Финанси на Движението :

23.1. Източници на финансиране на Движението са: членски внос, приходи от 
недвижими имоти, приходи от издателска дейност, авторски права и ползване 
на интелектуална собственост, дарения и завещания от физически лица, 
дарения от юридически лица и държавна субсидия — в определните от закона 
случаи.

23.2. Набирането и изразходването на средства се осъществява по ред, установен 
от Управителния съвет и в съответствие с разпоредбите на закона.

За всички неуредени изрично в настоящия устав въпроси се прилагат 
разпоредбите на Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, както и всички останали относими към дейността и 
съществуването на политическите партии в Република България законови
разпоредби.

Уставът е приет от Националното учредително събрание на Движение за 
Равноправен Обществен Модел, състояло се на 15.12.2002 г. в град София, зала 
“България”.

Раздел V 
Общи разпоредби


