
УСТАВ
на политическа партия

"ДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВА ЗА 
БОТЕВГРАДСКА ОБЩИНА"

Глава I 
Обши разпоредби

Чл. 1. Наименование на партията
Наименованието на политическата партия е "Движение Инициатива за 

Ботевградска Община", за краткост абревиатурата е "ДИВО”.

Чл. 2. Символи на политическата партия
( I ) Печатът на "ДИБО" е кръгъл с надпис “Движение Инициатива за 

Ботевградска Община ' и се съхранява от секретаря на Управителния съвет.
(2) Символът на "ДИБО" е кръгъл знак. на който е изобразена 

часовниковата кула на гр.Ботевград на син фон с надпис под нея "ДИБО
(3) Девизът на "ДИБО" е "Разум, настъпателност и успех".
(4) Знамето на "ДИБО" е зелено, като върху зеления фон на средата на 

знамето е символът на движението.
(5) Символите се възпроизвеждат върху членските карти, значките, 

агитационните материали, печатните издания и други носители.

Чл. 3 Седалище и адрес на управление
( 1) Седалището па “ДИБО" е град Ботевград.
(2) Адресът на управление на "ДИБО" е гр.Ботевград, бул. “ Грети март" 

№47. вх. Н. ег. 3. ап. 5

Чл. 4. Цели и средства за постигането им
(1) Целите на политическата партия “ДИБО" са:
1. Участие в обществения и политически живот в община Ботевград и 

страната за допрннасяне за просперитета и благосъстоянието на нейните 
граждани.

2. Участие в европейския политически живот за осъществяване на 
принципите и идеите на обединена Европа, изложени в документите на
Европейския съюз.

(2) "ДИБО" осъществява своите цели с всички позволени от закона 
политически средства, като организация на партийни митинги, открити и 
закрити партийни събрания, партийни семинари, участие в политически 
коалиции, разпространение на агитационни материали на партията и други 
демократични публични изяви.
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Глава II 
Правила за организацията и дейността

Чл. 5. Органи на партията
Ръководни, контролни и местни органи на “ДИБО” са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Контролен съвет:
4. Председател;
5. Районни събрания /съвети/

Чл.6. Общо събрание
(1) Общото събрание (ОС) е върховният орган на политическа партия 

"■ДИВО".
(2) ОС се състои от всички членове на партията или от делегатите, 

излъчени измежду тях.
(3) Кдин делегат може да представлява не повече от десет члена на 

Общото събрание.

Чл. 7. Свикване на Общото събрание
(1) Редовно ОС се свиква от УС по собствена инициатива или по 

предложение на 1/10 ог членовете.
(2) Редовно Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно.
(3) Извънредните общи събрания се свикваг по реда за свикване на 

редовни събрания, както и по инициатива на председателя.
(4) Общото събрание се свиква с покана, обнародвана в “Държавен 

вестник“, най-късно 1 (един) месец преди датата за която е насрочено, в която се 
посочват: датата, часът и мястото на провеждане, дневният ред и по чия 
инициатива се свиква. В същия срок поканата се поставя на мястото за 
обявления в сградата, в която се намира управлението на политическа партия 
“ДИВО“.

Чл. 8. Кворум и провеждане
(1) Общото събрание има кворум, ако присъстват повече от половината 

членове. При липса на кворум то се отлага е I (един) час при същия дневен ред 
и се провежда с явилите се членове.

(2) Разпоредбите на предходната алинея се прилагат и в случай на 
делегатско събрание по отношение на излъчените делегати.

(3) Общо ю  събрание се открива от председателя на партията. 
Ръководството на Общото събрание се осъществява от председател, подпомаган 
от секретар и преброители на вота. както и от други помощни органи, избрани 
от Общото събрание за по-добрата организация по провеждането му.

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

(5) Всеки член има право на един глас.
(6) Гласуването е явно. Ръководните органи се избират с явно гласуване, 

освен ако Общото събрание не реши друго
(7) Резултатите от гласуването се обявяват н е з ^ я ^ т ^ . с л е я  

приключването му.
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Чл. 9. Компетентност на Общото събрание
(1) Общото събрание:
I . Приема, изменя и допълва устава;
2 Приема политическата програма на партията и решенията по нейната 

реализация;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и 

Председателя на партията;
4. Изслушва и приема докладите на УС и групата общински съветници за 

дейността им между две общи събрания, както и периодичните им доклади;
5. Избира, назначава и освобождава независими одитори;
6. Одобрява годишния финансов отчет на УС или проверения и заверен 

от независим одигор годишен финансов отчет;
7. Приема решения за стратегическо сътрудничество с други 

политически субекти в страната и чужбина;
8. Приема решения за сливане, вливане, разделяне и разпускане на 

партията;
9. Избира членовете на Контролния съвет;
10. Изслушва и приема отчета за дейността на Контролния съвет;
N. Решава и други въпроси, които по закон се включват в неговата 

компетентност.
(2) Общото събрание приема решенията си с мнозинство повече от 

половината ог присъстващите членове или делегати, освен ако в устава е 
предвидено друго.

(3) Решенията за приемане, изменение или допълнение на устава и на 
програмата на партията, както и решенията по чл. 24. ал. 1, т. 1 -  3, се вземат с 
мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите членове или делегати.

Чл. 10. Управителен съвет на партията
(1) Управителният съвет се състои от N члена, избрани от Общото 

събрание с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Ме могат да бъдат членове на УС членовете на Контролния съвет.
(3) УС се свиква на заседание от Председателя на партията, който е и 

председател на УС или от Секретаря, по тяхна инициатива или по искане поне 
на 1/3 (една трета) от членовете му.

(4) УС провежда заседания най-малко един път месечно.
1. Заседанието на УС е редовно, ако присъстват повече от половината от

избраните членове.
2. Заседанията на УС се свикват с писмена покана, която може да бъде 

изпратена но факс или електронна поша. В спешни случаи те .могат да се
свикваг и по телефона.

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

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

(5) Управителният съвет има следните правомощия:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание:
2. Организира и подготвя провеждането на ОС;
3. Организира съхранението и поддържането на aj^jQp^'TT'e^p^apjt за
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документооборота в "ДИБО":
4. Утвърждава кандидатите на "ДИБО" та участие в избори;
5. Утвърждава новоприетите членове на "ДИБО”;
6. Утвърждава решения на районните събрания;
7. Избира касиера и секретаря от своя състав, като последният е лицето, 

което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на “ДИБО”;
8. Определя и осъществява информационната политика на партията;
9. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с 

имущество на “ДИБО"';
10. Определя и упражнява бюджета на "ДИБО“;
11. Всяка година до 1 март съставя годишния финансов отчет за 

предходната календарна година и го представя на ОС или на избрания от ОС 
независим одитор:

12. Определя реда за атестация на членовете;
13. Определя реда за набирането и изразходването на средствата на 

партията и за внасяне и отчитане на членския внос;
14. Представлява партията и определя обема на представителна власт на 

отделни негови членове:
15. Разпределя отговорностите по осъществяването на своите функции 

между членовете си.

Чл. 11. Представителство на партията
(1) Политическа партия "ДИБО" се представлява от Управителния съвет 

на партията и от нейния Председател.
(2) При обективна невъзможност на Председателя на партията да я 

представлява, оправомощен да представлява "ДИБО" е Секретарят на партията 
по правомощия, предоставени му от Управителния съвет или от Председателя 
на партията.

(3) По вътрешнопартийни въпроси Управителният съвет в отношенията 
му с отделни членове или регионални партийни структури се представлява от 
Предстедателя. а в случай на обективна невъзможност от негова страна -  от 
Секретаря на "ДИБО".

Чл. 12. Председател на партията
(1) Председателят на “ДИБО”. избран пряко от Общото събрание е 

изразител на политическата воля и намерения на партията и я представлява пред 
обществото, избирателите, медиите, държавните органи и организации, 
неправителствените организации и другите политически сили.

(2) Председателят на партията е член на Управителния съвет на "ДИБО” 
и негов председател.

Чл. 13. Районни събрания
( 1) Районното събрание на клубовете е общо събрание на всички членове 

на "ДИБО“ на територията на един район.
(2) Районните събрания приемат решения с обикновено мнозинство от 

присъстващи те.
(3) Решенията по гяхпата и на клубовете организационна структура 

подлежат на утвърждаване от Управителния съвет на "ДИБО ’.
(4) Районните събрания имат следните правомощия:
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1. Избират и освобождават членовете на районните съвети;
2. Приемат решения по районната политика на “ДИБО";
3. Приемат решения по изпълнението на решенията на ръководните 

органи на “ДИБО" в съответния район.

Чл. 14. Районни съвети
( 1) Районното събрание на "ДИБО” избира от своя състав районен съвет.
(2) Районните съвети избират от своя състав председател и секретар.
(3) Районните съвети координират дейността на своята територия и 

осъществяват връзка с Управителния съвет на партията.

Чл. 15. Мандатност
(1) Мандатът на ръководните органи е 5-годишен. Той може да бъде 

прекратен предсрочно за целия състав на съответния орган или за отделни 
негови членове, в гова число и за Председателя на партията, по реда за 
приемане на решения на Общото събрание.

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

Чл. 16. I рупа общински съветници
( 1) Групата общински съветници обединява всички общински съветници, 

избрани с листата на "ДИБО" или присъединили се. независимо от тяхната 
партийна принадлежност и при спазване правилата на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет.

(2) Групата общински съветници е длъжна да се отчита периодично пред 
Общото събрание, а нейното ръководство - пред Управителния съвет на 
"ДИБО".

(3) Ръководството и членовете на групата общински съветници могат да 
бъдат избирани в ръководните органи на "ДИБО” съобразно този устав.

Чл. 17. Контролен съвет
(1 ) Контролният съвет е контролен орган, избран на Общото събрание.
(2) Контролния съвет се състои от 3 до 5 члена, избрани от Общото 

събрание с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Контролният съвет избира измежду своите членове председател на 

контролния съвет.
(4) Контролният съвет има следните правомощия:
1. следи за спазването на Устава, Програмните документи и 

изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. контролира изпълнението на бюджета;
3. ревизира финансово-счетоводната дейност в партията, както и 

работата на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност в структурите на партията, както и събирането и отчитането на 
членския внос;

4. проверява отчетността и деловодната работа на структурите на 
“ДИБО” ;

5. разглежда и се произнася по вътрешно партийни спорове, жалби и 
нарушения в срок от три месеца.

(5) Решенията на Контролния съвет са окончателни.
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(6) Контролния съвет периодично информира та дейността си 
Управителния съвет.

(7) Председателят на Контролния съвет участва със съвещателен глас в 
работата на Управителния съвет:

(8) Изготвя доклад та дейността си и се отчита пред ОС.

Глава III 
Членство

Чл. 18. Членуване в “ДИБО"
(1) Член на "ДИБО” може да бъде всеки български гражданин с 

итбирателни права, та когото не съществува таконна пречка та това и е подписал 
декларация та индивидуално членство в партията.

(2) Решението та приемане подлежи на утвърждаване от УС по доклад от 
съответния районен съвет.

Чл. 19. Прекратяване на членството
(1) Членството се прекратява в случаите на смърт, влязла в сила присъда 

та умишлено престъпление от общ характер или доброволно напускане.
(2) Доброволното напускане става с писмено заявление от напускащия до 

съответния районен съвет, като същото има действие по отношение на “ДИБО” 
след утвърждаване от УС.

Чл. 20. Права на членовете на “ДИБО"
1. Да участват в дейността на клуба, в неговото общо събрание и в 

работата на Общото събрание на “ДИБО",
2. Да правят предложения и итратяват мнения по всички вълнуващи ги 

въпроси;
3. Да избират и да бъдат итбирани в ръководните органи на “ДИБО”.

Чл. 21. Задължения на членовете на “ДИБО“
1. Да спазват Устава и решенията на ръководните органи на партията;
2. Да плащат редовно партийния членски внос;
3. Да посещават заседанията на органа в който са избрани и да участват 

дейно в работата на съответния орган.

Чл. 22. Партиен членски внос
(1) Членският внос е 2 (два) лева месечно. Пенсионерите се 

освобождават от задължение за внасяне на членски внос.
(2) Всеки член може. съобразно своите възможности, да внася членски 

внос в по-голям размер, доколкото това не противоречи на закона.
(3) Редът за внасяне и отчитане на членския внос се определя от УС и 

подлежи на непосредствен и пряк контрол от Секретаря и от Контролния съвет 
на партията.



Глава IV 
Финансиране и разходване на средства

Чл. 23. Финансиране на "ДИБО”
(1) Източници на финансиране на "ДИБО” 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. фондонабиращи мероприятия, банкови заеми и държавна 
субсидия - в определените от закона случаи.

(2) Набирането и изразходването на средства се осъществява по ред, 
установен от Управителния съвет и в съответствие с разпоредбите на закона и 
Устава на "ДИБО”.

(3) Секретарят на партията е лицето, което отговаря за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на “ДИБО”.

Глава V 
Прекратяване

Чл. 24 (1) "ДИБО” се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга формация;
2. решение за разделяне на две или повече партии;
3. решение на Общото събрание за саморазпускане;
4. Но съдебен ред. в случаите предвидени от закона.
(2) Сливането, вливането, разделянето и саморазпускането стават с 

решение на Общото събрание, прието с мнозинство 2/3 (две трети) от 
присъстващите.

Глава VI 
Общи разпоредби

Чл. 25. Дефиниции
Под "присъстващи” по смисъла на този устав се разбират пряко 

участващите в конкретното гласуване членове или делегати.

Чл. 26. 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 Редовното общо събрание на "ДИБО”. проведено на 
28.03.2007 г. в град Ботевград и отменя предходния Устав на политическа 
партия "ДИБО".
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