
УСТАВ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ 

актуализиран към 06.08.2016г.

“НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ е политическа партия, която си поставя за цел 
изграждането и развитието на свободно гражданско общество с парламентарна 

демокрация и пазарно стопанство, в което се спазват принципите за свобода,
справедливост и солидарност 

“НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ е партия, в конто Българските граждани могат да се 
сдружават за формиране и изразяване на политическата воля на народа чрез 

избори или други демократични начини и методи, нспротиворечащи на
Конституцията и 

законите на страната.

Политическите цели партията осъществява е демократични средства, в 
съответствие с Конституцията на Република България, законите на страната и

този
устав.

Образуването на партията е явно и не е на етническа, верска или религиозна 
основа.
Целите и са насочени за запазване суверенитета, териториалната цялост, 

етническия
и религиозен мир в страната.

Глава първа.
Наименование и седалище на партията.

Чл. 1. Името на партията е “НОВИТЕ ЛИДЕРИ” и се пише съкратено "Е1Л" .
Чл. 2. Седалището на партия “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ е в гр. Пловдив, община 
Е1ловдив, адрес гр. Е1ловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри” № 5, ет.З .

Глава втора
Цели и задачи на партията и средства за постигането им.

Чл. 3. (1} ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА:
Е Основна цел на партията е утвърждаване на Република България като 

държава с развито гражданско общество
2. Изграждане и развитие на свободно граждански общество, r което се 

зачитат принципите на свободата, независимостта, правата и 
независимостта на гражданите

3. Въвеждане на пряка демокрация като модел на местно самоуправление
4. Изграждане на правила и институции, насочени към развитие на пряка 

демокрация
5. Развитие на интеграционните процеси между гражданските структури на 

обществото
/2/ ЗАДАЧИ НА ПАРТИЯТА:

1. Е1ровеждане на правилна политика за стимулиране формирането на нова 
ценностна система, правилни подходи и методи за решаване на социално - 
икономическия и политическия проблем на страната.

2. Чрез организиране и провеждане на курсове, семинари и други форми на 
съвместна дейност да повиши професионалната квалификация на нейните 
членове

3. Създаване на нормални условия за реализиране на политическата воля и 
умения на нейните членове яъв всички структури на властта.

/3/ СРЕДСТВАТА за постигане на посочените цели и задачи:
Е1редвидените от действащото законодателство процедури за участие в 
политическия живот на страната.

Взаимодействие с български и чуждестранни формации.
Сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионалната 
сигурност, зашита и гарантиране на човешките права.

Чрез дейността, която Партията “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ ще осъществява, 
се определя като организация в обществен интерес.

Глава трета
Членство и прекратяване на членството R партията.

Чл.4. Приемане на членове в “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/
(1) Член на партията може да бъде всеки Български гражданин, имащ избирателни



права, не е под запрещение, не е лишен от граждански права, не членуващ в друга 
политическа партия, споделящ програмата и устава на партията, независимо от 
местоживеене, пол, раса, етническа и религиозна принадлежност, социална група, 
професия, материално състояние и др.
(2) Приемането за редови член на организацията става на заседание на 
националния съвет , на партията с явно гласуване и единодушие в присъствието на 
кандидата, който е подал преди заседанието писмена молба за приемане, 
автобиография и декларация, че не членува в други политически партии.
Чл.5. Прекратяване членството в партията.
(1) Прекратяването на членство в партията става по решение, взето на заседание на 
националния съвет на партията с обикновено мнозинство, явно гласуване и в 
присъствието на кандидата за прекратяване на членството в партията.

(2) Членството в партията се прекратява в случаите на:
1. По лична молба до националния съвет на партията.
2. При неспазване на устава, решенията на структурите и органите на партията от
всички нива и действия от страна на член на партията, водещи до уронване на 
авторитета на партията.
3. При неплащане на членския внос най-малко три месеца.
4 . При смърт на физическо лице.

Глава четвърта 
Права н задължения на членовете на партията.

Чл.6. Права на членовете.
(1) Да участва в разработването и осъществяването на политиката на ПП “НОВИТЕ 
ЛИДЕРИ’7НЛ/
(2) Да избира и бъде избиран във всички органи на партията.
(3) Да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките и органи и да
получава съответната информация.
(4 ) да получана нужната защита от партията в случай, че той или семейството му са 
преследвани в резултат на дейността му в политическата организация.
Чл.7. Задължения на членовете на партията.
( 1) Да спазва устава и програмата на партията.
(2) Да взима участие в дейността на партията според възможностите си, като активно 
подкрепя организираните от нея и нейните съюзници политически акции и 
предизборни кампании.
(3) Да не участва в прояви, насочени против единството на партията и нейното 
влияние за обновяване на обществото.
(4) Да плаща редовно членския си внос.

Глава пета
Структу ри н ръководни органи на “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/

Чл.8. Конгрес.
(1) Конгресът е върховен орган на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ"/НЛ/ и се свиква на 
редовни заседания най-малко един път на пет години.
(2) Редовните заседания на конгреса се свикват от Националния Съвет на партията 
като един месец преди датата на първото заседание, Националния Съвет на партията 
оповести в електронната страница на партията точната дата, място и часът на
провеждането на конгреса, квотата за избирането на делегатите е 1: 100 и проекта за
дневния ред.
(3) Извънредните заседания на конгреса могат да се свикват по решение на 
Националния Съвет или с писмено предложение на 1/3 от делегатите на последния 
конгрес. Ако Националният съвет, в месечен срок от искането не отправи покана за
свикване на конгрес, то той се свиква от Софийски Градски съд.
(4 ) За свикването на извънредния конгрес, срокът за оповестяване в електронната 
страница на партията от Националния Съвет е един месец преди датата на 
провеждането на конгреса, като съдържа същата информация, както при редовното 
свикване на конгреса.
( 5 ) Най-късно двадесет дни преди датата на откриването на конгреса МО могат да 
правят предложения по дневния ред и други въпроси.
(6) На конгреса се взима решение за:
1. Обсъжда и приема отчет за дейността на Националния Съвет на партията.
2. Определя насоките за дейността на партията в следващия между конгресен



период.
3. Утвърждава партийния бюджет.
4 . Избира членове на Националния съвет.
7. Разглежда и решава жалби против решенията на Националния Съвет.
8. Избира Контролен съвет.
9. Решава въпросите за сливане, вливане на други партии и организации в ПП 
“НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ за разделяне на две или повече партии, както и за 
саморазпускане на Политическа партия ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/
Чл.9. Национален Съвет.
(1) Националният Съвет е върховен орган в периодите между конгресите и 
конференциите.
(2) Националният Съвет на партията е 3 членен и се избира от Конгреса, като за 
Председател се гласува персонално, а за останалите членове с обща избирателна 
листа. За избрани се считат кандидатите, събрали най-много гласове, с мандат 5 
години. Първият Национален съвет, избран на учредително събрание на партията е с 
мандат от две години, а всеки следващ е с мандат 5 години. Действащият състав на 
НС ще продължи да функционира и след изтичане на мандата, докато не бъде избран 
нов състав.

(3) Националният Съвет:
взема решение относно приемането на нови членове на партията 
взема решение относно прекратяването на членството на членовете в партията 
НС определя и обявява в националния печат точната дата. място и часът на 

провеждането на Конгреса, квотата за избирането на делегатите и проекта за дневния 
ред.

Утвърждава кандидатурите на народните представители и на министрите, които 
могат да участват в управлението на страната от името на ПП “НОВИТЕ 
ЛИДЕРИ"/НЛ/ или по негово предложение.

НС обсъжда и приема предложения за програмата и устава и техните изменения.
Мнозинството за примане на измененията трябва да бъде 2/3 от редовно
регистрираните делегати, освен ако НС не вземе друго решение.

НС избира персонално Председател на Партията с мандат 5 години.
Чл.10. Председател на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/
(1) Свиква на заседание Националния Съвет.
(2) Представлява партията в страната и Чужбина.
(3) Отговаря за цялостната дейност на партията и отчита работата си пред
Конгреса.
(4) Организира и осъществява цялата оперативна дейност по организацията и 
осъществяването на партийните работи;
(5 ) При отсъствие от страната упълномощава член от НС, като същия го замества и 

упражнява правомощията му в негово отсъствие.
Чл. 11. Контролен съвет.
(I) Контролния съвет се състои от 3 души и се избира от Конгреса и е с мандат, 
съвпадащ мандата на НС.
1. Контролният съвет изслушва и взема решения по доклада на Председателя на
НС.
2. Прави предложения пред Конгреса за отмяна на противоуставни решения, взети 
от НС.
3. Веднъж в годината извършва ревизия по финансовата дейност на Националния 
Съвет и неговите органи.
4 . Годишните разходи на Контролния съвет са перо от бюджета на партията.
5 . Контролния съвет контролира изцяло приходите, разходите на партията и
всички нейни структури.
6 Контролния съвет се отчита пред Конгреса.

Глава шест.
Отношение с държавни органи и обществени организации.

Чл.12. ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ осъществява своята политика по всички, 
позволени от закона начини.

Чл. 13. Парламентарна група.
(1) Народните представители от ПП “НОВИТЕ _ПИДЕРИ'7НЛ/ образуват 
парламентарна група в Народното Събрание, която работи в съответствие с 
политиката и програмата на партията.



(2) Членовете на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ избрани в органите на властта, 
провеждат политиката на партията в дейността на този орган.
(3) Те са отговорни за дейността си пред партията.
(4) ПГ на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ'7НЛ/ или нейната фракция в парламентарната 
група на политическата коалиция в която участва , самостоятелно избира своето 
ръководство и сама избира и приема правила за своята работа.
(5) Партията издига свои кандидати или подкрепя други кандидати в избори, 
провеждани на различни равнища.

Глава седма
Административно-финансови и имуществени въпроси.

Чл.14. Всички дейности в ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ се организират на обществени 
начала, с изключение на един централен програмен оператор, който по решение на НС 
може да получава месечен хонорар до размера на средната работна заплата за страната, 
чл. 15. Дейността на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ се финансира:
1 .От собствени приходи

а/ постъпления от встъпителен членски внос - 20лв., месечен членски внос - 5лв. и 
доброволни вноски до 20лева индивидуално.
б/ Дарения от физически и юридически лица в размер до 30000 лева за всяко 
поотделно

в/ Завещания от физически лица 
г/ от собствени недвижими имоти
д/ от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, 
е/ лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не 

противоречи на
чл. 22 от закона за политическите партии

2. от държавна субсидия по реда на чл.чл. 25, 26, 27 и 28 от ЗПП.
Чл.16. Членският внос се събира и отчита ежемесечно до 25 число във всяка местна 
организация.
чл.17. Всички посгъпления се регистрират по съответния финансов ред и се разходват с 
решения на ръководни органи по целесъобразност и законосъобразност.
Чл.18. Имуществото на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ се придобива въз основа на 
правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, 
и се заприходява по съответния ред в организацията или органа, за който е 
предназначено.
Чл.19. Клубни помещения за работата на централните ръководни органи и местните 
организации се наемат по реда на чл. чл. 31 и 32 от ЗПП или по общия ред.
Чл.20. Националният съвет на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ приема ежегоден отчет за 
приходите и разходите на партията и го представя в Сметната палата до 31 март 
следващата година

Глава осма 
Прекратяване

Чл. 21. Г1П “НОВИТЕ ЛИДЕРИ’7НЛ/ се прекратява при :
1. решение за сливане или вливане, взето от Конгрес;
2. решение за разделяне на две или повече партии;
3. решение за саморазпускане, съгласно устава;
4. разпускане с решение на Софийски Ерадски съд, по искане на прокурор.

Чл.22. При прекратяване на политическа партия ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ'7НЛ/ 
имуществото на последната се предава на общината, в която е седалището на 
прекратената политическа партия.

Глава девета
Чл. 23 . Печатът на ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ е кръгъл, с изобразен в центъра знак и 
изписано наименованието на Политическа партия ПП “НОВИТЕ ЛИДЕРИ”/НЛ/ в кръг.

Глава десета 
Преходни и заключителни разпоредби.

Чл. 24. Националния Съвет и Контролния съвет, в границите на своята 
компетентност и правомощия могат да утвърждават документи, свързани с



тяхната дейност, които не противоречат на този устав.
Чл. 25. Партията се създава за неопределен срок и може да се разпусне само по 
решение на Конгреса, ако няма друга причина.

Чл. 26. Този устав е актуализиран на ОДшдес на ПП”НОВИТЕ 
ЛИДЕРИ’7НЛ./, проведен на 05Л8.2016г.


