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Т. НАИМ ЕНОВАНИ Е, ЦЕЛИ И СИМ ВО Л

Чл. /. (Изм. Н С-26.1.2009?..,don. Н С-13.Ш .2009г.) "Българе  " е 
политическа партия със седалище и адрес на управление в град Хасково б\ул. 
“България " , сграда X X I- век, ет.3, оф ис 301, , която се създава безсрочно, чието 
пълно наименование е Н ационални  полит ическа  парт ия “Б ъ лга р е” (Н П П Б).

Ч л. 2. Символът на партията е стилизиран бял на син фон като 
земното кълбо, със загатване на корона в бяло, зелено и червено, а девизът : 
НЕЗАВИСИМ И СМЕ СИЛНИ.

Ч л . 3. Целите на партията са:
• утвърждаване на върховенство на Конституцията и законите, на 

пазарната конкуренция и икономическия растеж;
• провеждане на силно местно самоуправление;
• гарантиране неприкосновеността на законно придобитата частна

собственост;
• вътрешна и външ на политика, насочена към нуждите на

обикновения човек;
• преодоляване на разликата между българските граждани и 

гражданите на другите европейски държави в стандарта и качеството на живот.;
• създаване от град Хасково на регионален център за

трансгранично сътрудничество;

Ч л. 4. Тези цели се постигат чрез: участие в избори и избиране на 
достойни граждани в националните и местните представителни органи, както и 
другите средства на парламентарната демокрация и активността на гражданското 
общ ество; силните държавни и местни институции; отстояването на националните 
интереси и традиции;

II. ЧЛЕНСТВО

Ч л . 5. Всеки български гражданин с избирателни права, който 
приема настоящ ия устав и споделя обявените принципи и програма, може да

Председатф на НЦП “Бъпгаре": Главен секретарр
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членува в партията, независимо от неговия пол, вяра или етническа принадлежност. 
Членството не е обвързано с постоянно местоживеене на територията на Република 
България.

Чл. 6. Членството е индивидуално чрез подаване на заявление и 
попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от 
Изпълнителния съвет

Чл. 7. Изпълнителният съвет се произнася с решение в 
едномесечен срок от подаване на заявлението.

Чл. 8. Членство в друга политическа партия не се допуска.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 9. Всеки член има право:
1. да участва във формиране на политическите 

решения в съответния орган;
2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи

на партията;
3. да сезира Изпълнителния съвет за нарушения на 

устава и предлага наказания за членовете партията и Националното събрание за 
нарушения и налагане на наказания за членовете на Изпълнителния съвет.

Чл. 10. Всеки член е длъжен:
1. да спазва устава и да изпълнява реш енията на

ръководните органи;
2. да плаща членски внос до края на месец март всяка

година;
3. да съдейства за изпълнението на целите на партията.

Чл. 11. За нарушения на устава на членовете на партията могат да 
бъдат налагани следните наказания:

1. забележка;
2. отстраняване и забрана за заемане на партийна

длъжност за срок до три години;
3 изключване.

Чл. 12. Всеки член на партията може да заема само една от

Председател на Н П р “Българе Главен секретар:
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ръководните партийни длъжности

Чл. 13. Членството се прекратява с напускане, изключване, смърт, 
поставяне под запрещение, при отпадане, при прекратяване на партията или по 

силата на закон
(1) Напускането става с писмено заявление до Изпълнителния съвет.
(2) Отпадането става при неплащане на членски внос в срок от 6 

месеца, което се констатира по документи от Изпълнителния съвет.
(3) Изключването става при тежко или системно нарушаване на 

разпоредбите на Конституцията, законите, устава на партията и/или реш енията на 
органите на партията, както и при поведение, което прави по-нататъш ното членство 
несъвместимо. Решението за изключване се взема от Изпълнителния съвет с 
мнозинство 2/3 от всички членове и може да се обжалва пред Националното 
събрание на следващото му заседание. Решението на Националното събрание е 
окончателно.

IV. ОРГАНИ

Органи на партията са:
а)Национално събрание
б)Изпълнителен съвет
в)Контролен съвет

Национални събрание
Чл. 14. Националното събрание е върховен орган на партията. 

Неговите решения са задължителни за всички членове и органи на партията.

Чл. 15. Националното събрание се състои от делегати на партията. 
Квотата за избиране на един делегат на 50 члена на партията. Делегати по право са 
членовете на Изпълнителния съвет. Изпълнителният съвет приема правилата за 
избора на делегати.

Ч л . 16. Националното събрание се свиква на заседание веднъж на 
четири години, както и до три месеца след участие на партията на избори от 
Изпълнителния съвет. Националното събрание може да се свиква и по искане на 1/3 
от членовете на партията

ПредседатеУна НГ}П ^Българе": Главен секретар.
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Ч л. 17. Националното събрание е свикано редовно с оповестяване 
на деня, часа и мястото на провеждането му, както и на дневния ред чрез 
публикуването им в един централен ежедневник и поставянето на съобщението на 
място за обявление в седалището на партията, най-малко една седмица преди 
насрочения ден.

Ч л . 18. Националното събрание:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема програмните документи и решения за

политиката на партията;
3. избира и освобождава от длъж ност двама 

съпредседатели и по тяхно предложение членове на Изпълнителния съвет;
4. избира и освобождава от длъж ност членовете на

Контролния съвет;
5. приема финансовия отчет на Изпълнителния съвет

за изтеклия период;
6. определя размера на членския внос;
7. взема реш ение за прекратяване, сливане и разделяне 

на партията с мнозинство от 2/3 от делегатите.

Изпълнителен съвет

Ч л. 19. Изпълнителния съвет е висш орган на партията в периода 
между Националните събрания.

Ч л . 20. Решенията на Изпълнителния съвет в кръга на 
правомощ ията му са задължителни за членовете на партията.

Ч л. 21. (изм.) Изпълнителният съвет се състои от председат ел, 
главен секретар и членове, общо от 5 до 15 души, избрани за срок от четири години, 
с възможност за преизбиране.

Ч л . 22. Правомощията на член на Изпълнителния съвет се 
прекратяват предсрочно по писмено заявление за освобождаване, отправено до 
Националното събрание, при смърт, поставяне под запрещение или изключване от 

партията

Председател ра ИПП  "Българе Главен секретар:
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Чл. 23. Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на три 
месеца. Извънредни заседания могат да се свикват по искане на трима от членовете. 
На заседанието могат да присъстват и членовете на партията^ избрани в 
националните или местните представителни органи, както и председателят на 
контролния съвет.

Чл. 24. Изпълнителният съвет:
1. организира изпълнението на реш енията на 

Националното събрание и се отчита пред него;
2. ръководи партията между две Национални събрания;
3. подготвя и свиква Националното събрание;
4. подготвя и провежда кампаниите за национални и

местни избори;
5. взема решения за разходването на бюджета на 

партията и носи отговорност за приходите, разходите и счетоводната отчетност;
6. приема правилници по изпълнение на Устава;
7. приема и изключва членовете на партията;
8 води регистъра на членовете на партията;
9. определя комисия по подготовка на кандидати за

изборни длъжности;
10. приема свой бюджет, който отчита пред

Националното събрание;
11 назначава администрация, ако има нужда;
12. решава всички други въпроси, които не са в

изричната компетентност на Националното събрание.

Чл. 25. (Изм. НС-26.1.2009г.) Председателят представлява 
партията, свита и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет и предлага 
техния дневен ред. При отсъствие на председателя функциите се изпълняват  
от главния секретар.

Чл. 26. (Изм. НС-26.1.2009г.) При подаване па оставка от 
председатезя, напускане или смърт, функциите се изпълняват от Главния 
секретар, а Изпълнителният съвет свиква Национално събрание в срок до три 
месеца.

Контролен съвет

/7 Jr. „Председател уа Щ1П “Българе": Главен секретар>
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Ч л. 27. Контролният съвет се състои от 3 (трима) члена, в това 
число и председател. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 4 
(четири) години от Националното събрание. Председателят на Контролния съвет се 
избира на неговото първо заседание измежду членовете му с обикновено 

мнозинство.

Чл. 28. Контролният съвет:
1. следи за спазването на Устава на партията от

всичките й членове;
2. следи за изпълнението на взетите решения от

органите на партията;
3. при констатирано наруш ение на Устава на партията 

или на решение на неин орган сигнализира и/или прави предложения до 
Н ационалното събрание или Изпълнителния съвет;

4. следи за правилното придобиване и разпореждане с 
имущество на партията, финансирането и разходването на средствата.

Чл. 29. Правомощията на член на Контролния съвет се 
прекратяват предсрочно по писмено заявление за освобождаване, отправено до 
Националното събрание, при смърт, поставяне под запрещение или изключване от 
партията.

V. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Ч л. 30. Събранията и заседанията на органите на партията са 
редовни, когато присъстват повече от половината им членове.

Ч л. 31. В случай, че в уреченото време за започване на събранието 
или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква един час, след което 
събранието или заседанието се провежда на същото място и при същия дневен ред, 
независимо от представения кворум.

Чл. 32. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от 
присъстващ ите с право на глас, освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство 
за вземане на решение.

Председател н а " Б ъ л г а р е Главен секретар:
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Ч л. 33. Гласуването при вземането на решения е явно, освен ако 
съответното събрание не реши да е тайно.

Ч л . 34. Изпълнителният и Контролният съвет могат да вземат 
решения и неприсъствено, ако всички членове на съвета са съгласни с реш ението и 
го подпишат.

Ч л . 35. За проведените събрания или заседания се води протокол, 
чието съдържание се удостоверява от председателстващия събранието или 
заседанието, от лицето, водило протокола, двамата съпредседатели и Председателя 
на Контролния съвет, ако е участвувал.

VI. СТРУКТУРИ НА ПАРТИЯТА

Ч л. 36. Изпълнителният съвет взема решение за създаване на 
регионални структури и определя Регионални координатори, които оказват 
съдействие на членовете на партията в съответния регион при организиране на 
дейността и популяризиране целите й

Ч л. 37. Регионалните структури подпомагат Изпълнителния съвет 
при организиране и провеждане на изборни кампании. Те подготвят и правят 
предложения относно явяването на партията на избори.

VII. Ф ИНАНСИРАН Е II ИМ УЩ ЕСТВО

Ч л . 38. Собствените приходи на политическите партии са
приходите от

1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения от физически и юридически лица;
4. лихви по парични депозити в банки и доходи от

ценни книжа, доколкото не представляват извършване на стопанска дейност,
5 издателска дейност, авторски права и ползване на 

интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, 
аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;

6. фондонабиращи мероприятия;

Председател pa f i j l f !  "Българе ”  Главен секретар.
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7. заеми от банки - размер до две трети от отчетените в

Сметната палата приходи за предходната календарна година

Ч л. 39. Националното събрание определя долните и горните 
граници на размера на членския внос и реда за неговото събиране.

Ч л. 40. (Изм. Н С-26.1.2009г.)П редседат елят  и Гл.секрет ар  са 

лицата, които имат право да приемат дарения за финансиране на партията. Те нямат 
право да приемат:

1 анонимни дарения;
2. средства от търговски дружества с над 5 на сто 

държавно или общинско участие или от свързани с тях лица от дружества, в които 
държавата притежава акции с особени права, както и от държавни и общински 

предприятия;
3. средства от кандидати и участници в процедура по 

възлагане на общ ествена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът за 
обжалване по Закона за обществените поръчки, изпълнител по договор за 
общ ествена поръчка и юридическо лице в процедура на приватизация;

4. средства от организатори на хазартни игри;
5. средства от религиозни институции или от юридически 

лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;
6. средства от чужди правителства или от чуждестранни 

държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 
организации с идеална цел;

7 други дарения, забранени със закон.

Ч л . 41. Събраните средства се разходват от Изпълнителния съвет в 
съответствие с решенията на Националното събрание при спазване на действащото 
законодателство за:

1. подготовка и участие в избори;
2. осигуряване работата на партийните структури;
3. организационни разходи по провеждане на

мероприятия;
4. други присъщи за дейността на партията нужди.

Ч л. 42. Изпълнителният съвет изготвя годишен финансов отчет, 
който се заверява от експерт-счетоводител и се представя в Сметната палата при

Председател) щ  1ЩИ “Българе Главен секретар
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условията на ЗПП.

Ч л . 43. До 31 март всяка година И зпълнителният съвет представя 
на Сметната палата заверения финансов отчет на хартиен и електронен носител. 
Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на 
физическите и юридическите лица, направили дарения, вида, размера, стойността и 
целта на даренията, както и отделен списък на дарителите юридически лица с 
нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или 
контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на 
съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ч л . 44. Политическата партия се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с 

което политическата партия е обявена за противоконституционна;
5. разпускане с решение на Софийски градски съд.

Ч л. 45. Партията се прекратява с реш ение на Националното 
събрание в случаите на сливане, разделяне и саморазпускане. Решението се взема с 
мнозинство от 2/3 от всички делегати на Националното събрание. В този случай 
Националното събрание определя начина за разпореждане с имуществото на 
партията.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Политическа партия "Българе" се създава в съответствие със 
Закона за политическите партии.

§2. Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на 
политическата партия "Българе за Хасково", проведено на 11.V.2007 г. в град 
Хасково, изм енен и допълнен на Н ационалнот о събрание проведено на 26.01.2009

J  I

Председател на Hlfin "Българе ” Главен секретар



УСТАВ на НПП”Българе”, приет на 13. III.2009год.

год., в гр.Хасково и на 13. II1.2009 год.
Председател на ПП „Българе”: Главен с е к р е т а р

(Златко Ради/юв Мар^чев) (Стефан Николаев Попов)

Председател на ЦЦП “Българе": Главен секретар


