
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ..ШИТ"

У С Т А В
I. о с н о в н и  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наименованието на партията е Политическа партия ЩИТ"

Чл.2. Седалището на партията е в гр. Самоков, адрес на управление: гр. 

Самоков, ул. „Леон Крудов" № 10.

Чл.З. Политическа партия „ЩИТ" е юридическо лице, което се представлява от 

Председателя на Националния съвет.

Чл.4. Символи на партията са:

4.1. Знаме на партията: бял цвят с надпис с червени букви:

„Политическа партия „ЩИТ".

4.2. / изм. от НК на 17.04.2014 г./ Емблема: графично изображение на 

щит, на който в средата е изобразена фигура на щит, в горната част е изписано 

„Политическа партия", а в долната част е изписано „ЩИТ".

4.3. /изм. от НК на 17.04.2014 г./ Печатът на ПП "ЩИТ" е квадратен, в 

горната част е изписано „Политическа пария", в долната част- „Национален съвет", а в 

средата има фигура на щит, под която е изписано „ЩИТ”.

4.4. /нова приета от НК на 17.04.2014г./ Печатът е само един, който се 

съхранява от Председателя.

4.5. /предишна 4.4/ Празник на ПП „ЩИТ": 6 май - Гергьовден.

IH. П Р О Г Р А М Н И  ПЕ ЛИ И ЗА Д А Ч И  НА ПП „ШИТ" И Н А Ч И Н И Т Е  ЗА

П О С Т И Г А Н Е Т О  ИМ

Чл.1. Основните цели на ПП „ЩИТ" са: Изграждането на Р. България като 

правова държава със запазване и защита на основните права на българските граждани, 

изграждането на гражданско общество въз основата на националното и европейското 

право и ценности.



Защита на неотменните човешки права и свободи на българските граждани по 

установения от Конституцията и законите на Р. България ред, на правата на 

безработните, социално слабите, пенсионерите, многодетните семейства и други 

български граждани, които се намират в рискова група за своето социално- 

икономическо оцеляване.

Защита интересите на трудовите хора. различните социални групи, групи от 

граждани, които работят за създаването на българското гражданско общество и 

социална справедливост, без значение от етническия им произход и религиозна 

принадлежност.

Териториалната цялост и националната сигурност на Р. България, за 

интеграцията и консолидацията на всички български граждани.

Съхраняване и развиване на духовните ценности на българската и европейската 

култура, които се явяват реална основа за единението на българските граждани и за 

интеграцията на Р. България в различните евро-структури като член на ЕС.

Осигуряване на реална възможност младите хора да участват реално и активно 

в политическия живот на страната.

Чл.2. Всички тези програмни цели и задачи ще се реализират въз основа и при 

стриктно спазване на:

1. Конституцията на Р. България.

2. Закона за политическите партии (ЗПП).

3. Законодателството на страната ни.

Чл.З. За постигане на основните си цели ПП ,.ЩИТ" ще работи целенасочено за 

разпространяване на идеите и принципите си, ще съдейства за формиране на 

национално отговорно общество и се стреми да осъществи идеалите си като вземе 

реално участие в законодателната и изпълнителната власт - по местно и на национално 

равнище, чрез участие в изборите и издигането на свои кандидати, съгласпо 

Конституцията и законите в страната.

IV. П РИНЦИПИ ЗА И ЗГР АЖ ДА Н Е ЛЕЙНОС ТТА НА ПП . .Ш ИТ"



Чл.1 ПП „ЩИТ" е единна политическа организация, изградена на демократични 

принципи с единна идеология, цели и задачи.

Чл.2. ПП „Щ ИТ се изгражда на принципа по местоживеене.

Чл.З.ПП „ЩИТ" съществува и функционира на основата на

вътрешнопартийната демокрация, която се изразява в:

3.1. Равенство сред членовете.

3.2. Взаимно уважение и зачитане на правата на другите членове.

3.3. Свобода при изразяване на мненията си по вътрешни партийни 

въпроси.

Чл.4. Партийните органи се изграждат и функционират в съответствие с 

изискванията:

4.1. Демократичността е основен принцип в изграждането и 

функционирането на партията.

4.2. Избор на ръководните органи чрез пряко гласуване или 

делегирани права на членовете на Националния съвет.

4.3. Контрол върху дейността на ръководните партийни органи чрез 

Контролната комисия.

V, Ч Л Е Н С Т В О .  П Р А В А  И З А Л Ъ . Л Ж К Н И Я

Чл.1. Член на ПП „ЩИТ" може да бъде всеки пълнолетен български гражданин 

с избирателни права, който декларира писмено, че приема основните принципи и цели 

на политическата партия от учредителната декларация и Устава и не членува в друга 

политическа партия.

Чл.2. Нови членове се приемат в териториалните общински структури - 

Общинската партийна организация на партията, след подаване на писмена Декларация 

за индивидуално членство по установения образец. Приемането се обсъжда на открито 

събрание на Общинския съвет в присъствието на кандидата. За приет се счита този, за 

когото са гласували повече от половината членове.

Чл.З. Всеки член на ПП „ЩИТ" има право:

3.1. Да избира и да бъде избиран в органите на ПП „ЩИТ".

3.2. Да участва в дейността на партията.



3.3. Да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес и да търси 

защитата по проблеми, свързани с дейността на ПП „ЩИТ".

3.4. Да получава'информация по интересуващи го въпроси.

3.5. Да отправя питания и заявления до Националния съвет,

Изпълнителното бюро и до' Контролната комисия и да получава 

отговори.

Чл.4. Всеки член на ПП „ЩИТ" е задължен:

4.1. Да работи за изпълнение на целите на ПП „ЩИТ".

4.2. Да спазва Устава и решенията на Националната конференция.

4.3. Да участва в работата на организацията, в която членува.

4.4. Да плаща членския внос определен в устава.

4.5. Да не използва членството си в ПП „ЩИТ" за цели,

противоречащи на Устава, закона и добрите норми.

Чл.5./1/ Членството се прекратява:

1. По собствено желание.

2. При смърт и загуба на дееспособност.

3. Когато Контролната комисия установи системно неизпълнение на 

задълженията, съгласно чл.4.

/2/ При прекратяване на членството по собствено желание се уведомява 

писмено съответното ръководство на организацията, в която членува.

/3/ В случаите на ал.1, т.З, членството се прекратява с решение на 

Контролната комисия, прието при наличието на достатъчно фактически основания за 

това.

VI. У СТ РОЙ СТ ВО

Чл.1. ПП „ЩИТ" изгражда структурата си на териториален признак в 

съответствие с административно-териториалното деление на страната и по 

местоживеене.

Чл.2. Организационни структурни звена на ПП „ЩИТ" са:

2.1. Местни партийни организации.

2.2.Общински партийни организации.



2.2. Областни партийни организации.

Чл.З. Местна партийна организация се образува се на територията на населеното 

място, по инициатива най- малко на 5 /пет/ партийни члена. В едно населено място се 

създава една местна организация.

Чл. 4. Общинските партийни организации обединяват всички местни партийни 

организации на територията на една община.

Чл. 5. Областните партийни организации обединяват всички общински организации на 

територията на областта.

VII. ОРГАНИ

Чл. 1. Общо партийни органи на ПП „ЩИТ" са:

1.1. Националната конференция

1.2. Националния съвет

1.3. Изпълнително бюро

1.4. Контролна комисия

Чл.2. изм. от НК на 1 7.04.2014 г./ Националната кпнФепенния е висш орган 

на ПП ЩИТ и се свиква от Националния съвет най-малко веднъж на пет години, 

както и по искане на 1/4 от общия брой на Областните организации на ПП „ЩИТ".

Чл.З. Националната конференция:

1. Приема и изменя Устава на ПП „ЩИТ".

2. Решава въпросите за прекратяване и присъединяване на ПП „ЩИТ" 

към друга политическа сила или движение.

3. Избира и освобождава Председателя, Заместник председателя и 

Главния секретар на Националния съвет на ПП „ЩИТ" и останалите 

членове на Националния съвет и Контролната комисия.

4. Приема програми по основните цели и направления на дейност.

5.Приема докладите и отчетите на Националния съвет и 

Контролната комисия, както и бюджета и баланса на ПП ЩИТ"

Чл.4. Националната конференция се състои от делегати на Областните 

конференции на ПП „ЩИТ"; като редът за избирането им и нормите на



представителство се определят с решение на Националния съвет. Всеки делегат 

има право на един глас, като гласуване с пълномощно не се допуска.

Чл.5. /1/ Националната конференция е редовна, ако присъстват повече от 1/2 от 

избраните делегати.

/2/ При неявяване на необходимия брой делегати Националната конференция се 

отлага с един час и се счита за редовна, ако присъстват най-малко 1/4 от избраните 

делегати.

/3/ Националната конференция, проведена по реда на предходната алинея не 

може да взема решения на прекратяване на ПП „ЩИТ", промени в Устава и избор на 

ръководни органи.

Чл.6. /1/ Националната конференция взема решения с обикновено мнозинство от 

присъстващите делегати.

/2/ Решенията, взети при хипотезата на чл.4, ал. 1 за прекратяване или 

сливане, както и за промени в Устава се считат за приети, ако за тяхното приемане са 

гласували повече от 2/3 от присъстващите делегати.

Чл.7. Заседанията на Националната конференция се протоколират. Верността на 

протокола се удостоверява с подписите на председателя на съответното заседание, 

протоколчика и председателя.на Контролната комисия.

Чл.8. / 1 //изм. от НК на 17.04.2014 г./ Националния съвет е централен 

ръководен орган на партията и се избира от Националната конференция в състав от 

Председател трима заместник председатели, Главен секретар, седем члена за срок от 

пет години. В националния съвет по право влизат и Областните председатели на 

партията.

/2/ Националният съвет ръководи дейността на ПП „ЩИТ" между 

конференциите.

/3/ Националният съвет формулира задачите за изпълнение от 

Изпълнителното бюро.

Чл.9./изм. от НК на 17.04.2014 г./ /1/ Националният съвет се свиква на заседание 

най-малко веднъж на дванадесет месеца от председателя или Заместник председателя 

на Националния съвет на ПП „ЩИТ" чрез писмена покана, в която са упоменати



времето, мястото и дневния ред на заседанието, изпратена не по-късно от седем дни 

преди заседанието.

/2/ /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Заседанията са редовни, ако присъстват повече 

от 1/2 от избраните членове на Националния съвет. При неявяване на необходимия 

брой членове на Националния съвет се отлага с един час и се считат за редовни, ако 

присъстват най-малко 1/4 от членовете на съвета. Решенията се приемат с обикновено 

мнозинство от присъстващите при явно гласуване, като всеки има право само на един 

глас.

Чл.10. До избор на нов Национален съвет старият продължава да изпълнява 

функциите си.

Чл. 11. Националният съвет:

1. Подготвя и свиква Националната конференция.

2. Утвърждава реда и начина на образуване на структурите на ПП 

..ЩИТ”, назначава председателите на Областните съвети и другите 

членове на Изпълнителното бюро. Определя реда за избор на делегати.

3. Свиква помощните органи и утвърждава техните задължения и 

ръководители.

4. /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Утвърждава щата и бюджета на ПП 

„ЩИТ".

5. Управлява имуществото и финансите на партията.

6. Издава препоръчителни материали на Областните и Общинските 

организации.

7. Утвърждава определените от различни организации кандидати за 

народни представители, министри, заместник министри, областни и 

заместник областни управители.

Чл.12./изм. на НК на 17.04.2014 г./ Националният съвет се състои от:

1. Председател.

2. Грима заместник председатели.

3. Главен секретар.

4. Членове

Чл. 13. Председателят на Националния съвет:



1. Ръководи цялостната дейност на ПП „ЩИТ".

2. /нова приета на ПК на 17.04.2014 г./ Председателя на НС представлява 

ПП'ЩИТ*‘ пред трети страни.

3. /нова приета на НК на 17.04.2014 г./ Само след изрично 

упълномощаване от Председателя на ПП"ЩИТ" заместник председателите 

на Националния съвет и Главния секретар на Националния съвет 

представлява ПП „ЩИТ" пред трети страни.

4. Ръководи заседанията на Националния съвет.

Чл.14. /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Упълномощен от Председателя на 

ПП"ЩИТ“ Заместник председателят на Националния съвет замества при необходимост 

Председателя на Националния съвет и изпълнява неговите функции.

Чл. 15. /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Главният секретар на Националния съвет 

представлява ПП „ЩИТ" заедно и поотделно с Председателя на Националния съвет и 

отговаря за организационната структура на ПП „ЩИТ". Отговарят и за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията.

Чл.16. Главния Секретарят на Националния съвет води деловодството, 

изходящата и входящата кореспонденция, води протоколите от всички заседания на 

Националния съвет, както и съхранява цялата документация на ПП „ЩИТ".

Чл.17. /отменен на НК на 17.04.2014 г./.

Чл.18. /1/. Изпълнителното бюро е оперативен орган на Националния съвет,

който:

1. Подготвя заседанията на Националния съвет.

2. Създава помощни органи.

3. Координира дейностите, свързани с Областните и общинските

структури на ПП „ЩИТ".

4. Издава препоръки за поделенията на ПП „ЩИТ" по

организационни, идеологически и други проблеми.

5. Отчита дейността си пред Националния съвет.

/2/ Изпълнителното бюро извършва оперативната дейност на ПП „ЩИТ" между 

двете заседания на Националния съвет.



/3/ /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Изпълнителното бюро заседава най-малко 

веднъж на дванадесет месеца и се свиква от Изпълнителния секретар или от 1/2 

от членовете на Изпълнителното бюро.

/4/ Заседанията са редовни, ако присъстват повече от 1/2 от членовете. 

Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите.

/5/ В заседанията на Изпълнителното бюро участва и Председателят на 

Контролния съвет със съвещателен глас.

Чл. 19. /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Изпълнителното бюро се състои от Главен 

секретар, Касиер, Говорител и Председателя, един от заместник председателите 

определен от председателя и Главния секретар на Националния съвет - по право.

Чл.20. /1/ Изпълнителното бюро изгражда комисии за организационно, 

методическо и експертно съдействие на структурите на ПП „ЩИТ", както и други 

организационни структури по дейности и направления.

Чл.21./изм. на НК на 17.04.2014 г./ Главния секретар ръководи цялостната 

дейност на Изпълнителното бюро.

Чл. 22./отменена/.

Чл.23. Касиерът отговаря за финансовите въпроси.

Чл.24. Говорителят работи с медиите.

Чл.25. Контподната комисия:

1. Проверява спазването на устава от партийните членове.

Националния съвет и следи за нарушения.

2. Разглежда и решава въпроси по жалби, вътрешнопартийни споро

ве, както и по въпроси изключване от партията.

3.Упражнява вътрешно-финансов контрол върху изпълнението на 

партийния бюджет, стопанските дейности на партията и разпореждането с 

партийното имущество.

4.Информира при необходимост Националния съвет за пропуски и 

нередности.

5.Отчита дейността си пред Националната конференция



Чл.26. Контролната комисия се избира от Националната конференция за срок от 

пет години.

Чл.27. Контролната комисия се състои от:

1. Председател.

2. Заместник председател.

3. Секретар.

Чл.28. Председателят ръководи цялостната дейност на комисията и отчита 

дейността и пред Националната конференция.

Чл.29. Заместник председателят при необходимост замества председателя на 

комисията.

Чл.ЗО. Секретарят води деловодството на комисията.

VTII СТРУКТУРА

Чл.1. /1/Областните партийни организации на ПП"ЩИТ'' се ръководят от 

Областни съвети.

/2/Областните съвети:

1. Се избират от областни конференции.

2. /изм. на НК на 17.04.2014 г./Мандата на областните съвети е пет 

години.

3. Областните съвети ръководят цялостната дейност на областната 

организация на ПП „ЩИТ” между Областните конференции.

Чл.2./ изм. на НК на 17.04.2014 г./ Съставът на областните ръководства се 

състои от 3 до 5 членове:

1. /изм. на НК на 17.04.2014 г ./ Председател, който се назначава от 

Председателя на ПП „ЩИТ”.

2. /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Заместник председател, който се 

назначава от Председателя на ПП”ЩИТ”, по предложение на 

председателя на областния съвет.

3. /изм. на НК на 17.04.2014 г./ Секретар , който се назначава от 

Председателя на ПП”ЩИТ”, по предложение на председателя на 

областния съвет.



4. /отменена на НК на 1 7.04.2014 г./

5. Членове.

. Чл.З. Председателят:

1. Ръководи дейността на организацията.

2. Комуникира с общинските структури.

3. По право е член на Изпълнителното бюро.

4. /нова на НК на 1 7.04.2014 г./ Регистрация на областни или общински 

структури за всички видове избори в съответните Комисии, се извършва 

само с изрично пълномощно от председателя на ПП"ЩИТ", от 

упълномощен от него Председател, и/или Зам.Председател, и/или 

Секретар. При регистрацията печат на ПП^ЩИТ” не се полага, а само 

подпис на упълномощеното лице на съответната структура.

Чл.4. Заместник- председателят замества председателя при необходимост.

Чл.5. Секретарят води документацията на областната организация на ПП 

„ЩИТ”.

Ч л. 6 /отменен на НК на 17.04.2014 г./

Чл.7. Членове съдействат на Председателя, заместник председател и секретаря в 

оперативната им работа според поставените им задачи.

Чл.8. /1/. Общинските партийни организации се ръководят от Общински съвети. 

/2/. Общинските съвети:

1. Се избират на Общински конференции.

2. Мандата на общинските съвети е четири години.

3. Ръководят дейността на членската маса между Общинските 

конференции.

Чл.9. Общинските съвети са в състав от грима души:

1. Председател.

2. Заместник председател.

3. Секретар.

Чл.Ю. Председателят ръководи цялостната дейност на Общинската организация 

на ПП „ЩИТ”.

Чл.11. Заместник председателят замества при необходимост.



Чл.12. Секретарят ръководи деловодството на организацията.

Чл.13 Редът и начинът за свикване и провеждане на Областни и Общински 

конференции се определят с решение на Националния съвет.

VIII. ИЗТОЧНИЦИ ЗА Ф И Н А Н С И Р А Н Е

Чл. 1. Приходи на ПП „ЩИТ";

1. Членски внос - в размер на 1 % от минималната работна заплата на 

месец.

2. Дарения и завещания от физически лица.

3. Дарения от юридически лица.

4. Лихви от парични депозити в банките.

5. Издателска дейност, авторски права и използването на интелектуален 

труд, доколкото това не противоречи на чл.22 от ЗПП.

6. Приходи от фондонабиращи мероприятия.

7. От ползване на заеми от банки.

8. Приходите от държавните субсидии, при условията на Закона за

политическите партии.

Чл.2. Събраните по реда на предходния член средства се разходват за

покриване на разходите на партийната дейност, на Националния съвет и другите

структури на партията.

Чл.З. Набирането, разходването на средства и разпореждането с партийно 

имущество се осъществява по ред установен от Националния съвет, чрез приемане на 

Вътрешни правила.

IX. ЗАК Л Ю Ч И ТЕЛ Н И  РАЗПОРРЛКИ

Чл.1. ПП „ЩИТ" прекратява дейността си при следните обстоятелства:.

1. По решение на Националната конференция за саморазпускане, при 

гласуването на 2/3 от делегатите, съгласно Устава.

2. Решение за сливане или вливане в друга партия;

3. Решение за разделяне на две и повече партии;



4. Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което 

политическата партия е обявена за прогивоконституционна;

5. Разпускане с решение на Софийски градски съд.

Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на ПП ..ЩИТ", състояло 

се на 19.10.2008 г., изменен и допълнен на НК състояла се на 17.04.2014 г. влиза в сила 

от деня на неговото приемане и се вписва от Софийския градски съд по реда на ЗПП.

Вярнос оригинала


