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ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ е учредена и регистрирана в съответствие 
с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

Чл.2. Наименованието на партията е „Политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“.

Чл.З. Седалището на партията е в гр. Пловдив,а адресът й на управление е : гр. Пловдив,ул. 
„Мали Богдан“ № 46.

Чл.4. Наименованието,седалището, адресът и данните за регистрация се поставят върху 
всички документи и издания на партията.

Чл.5. Политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ се учредява за неопределен срок.

II. СИМВОЛИ

Чл.6. Символите на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ са знак, знаме и печат.

Знакът на партията представлява географски контури на Република България, оцветени в 
цветовете на националния трибагреник, в които централно е изписано на български език 
абревиатурата на партията -  буквите „К“ и „Б“ /Приложение 1/;
Знамето на партията е трибагреник -  бяло, зелено, червено , с правоъгълна форма с 
изобразени в центъра географски контури на Република България, тъмнокафяви на цвят, и в 
тях централно едно под друго изписани думите, съставляващи името на партията „КАУЗА 
БЪЛГАРИЯ“ със златист цвят /Приложение 2/;
Печатът на Партията е кръгъл, като в средата му е знакът на партията, а около него е 
изписано . Политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“.

ПТ. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И НАЧИНИ НА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.7. Основните принципи, които партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ прокламира и отстоява са 
-  свобода, демократичност, равенство пред закона, равен старт в живота и бизнеса, 
справедливост, толерантност, солидарност, ред правила и права;

Чл.8. Основните политически цели на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ са: Да
защитаваме и гарантираме безусловно правата и свободите на гражданите на Република 
България: да следим за правилното и ясно изпълнение и прилагане на Конституцията на 
Република България и законите на страната; да се водим от нагласите и интересите на



обществото, както и да не възпрепятстваме развитието и благоденствието му; да 
гарантираме образованието , здравеопазването, труда и социалната справедливост на 
гражданите на Република България ; за икономическо развитие , динамичност, 
иновационност, инициативност и предприемачество от обществото; да гарантираме 
правото па принадлежност свободно изповядване на вяра, култура, религия, обичаи и 
традиции на българските граждани; да работим за изграждането на по-модерна , по- 
динамична и по-демократична държава с ясни процедури , правила и задължения от 
страна на законодателната, съдебната и изпълнителната власт;безкомпромисност и 
нетърпимост от страна на обществото и държавата към корупцията, престъпността, 
бездействието и безотговорността при местното и държавното управление; да сме 
достоен и уважаван член на международната общност , предвидим и водещ партньор; да 
гарантираме държавния суверенитет и цялост на Република България, културните, 
исторически и национални ценности; да се гордеем, че сме българи и наш дом и родина е 
Република България.

4.1.9. Политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ постига целите си чрез:

Демократични средства и методи и в съответствие с Конституцията и законите на
Република България;
Участва в различни видове власти и управленски нива;
Участие и сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са
регионалната и глобална сигурност, защитата и гарантирането на човешките права.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл.10. (1) Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, 
живеещ във или извън Република България . който не членува в друга политическа партия , 
приема настоящия устав и споделя целите и програмата на партията ,може да членува в нея;

(2) Членството е доброволно и индивидуално и се заявява чрез подаване на заявление и 
попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от
ръководството на партията:

(3) Членството се осъществява и може да се осъществи само в един клубна партията.Всеки 
клуб води регистър на членовете си.

(4) Клубного ръководство се произнася по приема на нови членове с решение на 
следващото свое събрание след подаване на заявлението и другите документи , но не по- 
късно о] едномесечен срок от подаване па заявлението,Решението,с което се уважава 
заявлението или се отказва членство в партията .съдържа подробни мотиви;

(5) Отказ за приемане на член на партията може да бъде обжалван в 7 (седем) -  дневен срок 
ог уведомяването пред Контролния съвет, който трябва да се произнесе в едномесечен срок 
след подаване на жалбата.Решението на Контролния съвет е окончателно;

(6) Учредителите на Партията са членове по право.Същите не подават заявление за 
членство,а подписват само Декларация по образец.



Чл.11. Членството в партията се прекратява при:

Напускане ;
Изключване;
Изгубване на избирателни права 
Поставяне под запрещение 
Смърт

Чл.12. Напускането на партията е доброволно и се осъществява чрез подаване на писмено 
уведомление за това до ръководството на клуба, в който членува желаещият да напусне 
партията.

Чл.13. Член, който изгуби избирателните си права съобразно действащото българско 
законодателство, е длъжен в 7- дневен срок от настъпване на това обстоятелство да заяви 
напускането си на партията.Ако той не стори това , клубното ръководство на партията 
може да се самосезира, след като това обстоятелство й стане известно, и на свое заседание 
да постанови изключване на съответния свой член.

Чл.14.(1) Изключването се извършва по решение на ръководството на клуба , в който 
членува изключеният.Решението следва да съдържа подробни мотиви.

(2) Изключването се налага при:

Неизпълнение на решенията на партията и на клубното ръководство, и нарушаване на 
устава;
Неплащане на членския внос в продължение на 6 месеца, което се констатира от клубното 
ръководство на база на водените от него счетоводни документи.В този случай на 
нередовния член се изпраща писмено уведомление, в което му се дава подходящ срок за 
извършване на дължимите членски вноски.След изтичане на този срок, ако същите не са 
внесени, нередовният член се изключва от партията;
Действие против интересите на партията;
Ако се установи, че документите, подадени със заявлението за членство в партията 
съдържат неверни данни;
При неспазване разпоредбите на чл.13 от настоящия устав.

(3) Изключеният може да обжалва изключването си пред Контролния съвет на партията в 
10-дневен срок от съобщаване на решението за изключването му .Жалбата,заедно с 
решението на клубното ръководство и мотивите към него се изпращат на Контролния 
съвет.Той разглежда жалбата съобразно предвиденото по-долу в настоящия устав. 
Решението на Контролния съвет е окончателно.

V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА

Чл.15. Всеки член има право:

Да участва в дейността и заседанията на клуба, в който членува;



Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията, както и в публичните 
избираеми органи на властта;
Да сезира ръководството на клуба, към който принадлежила нарушения на уставана 
партията, неизпълнение на решенията на партията и устава, за действия против интересите 
на партията.

Чл.16. Всеки член е длъжен:

Да спазва устава на партията и да спазва решенията на ръководните органи;
Да работи за интересите на партията и за постигане на нейните цели;
Да плаща дължимия от него членски внос.

Чл. 17.3а нарушения на Устава на членовете на партията могат да бъдат налагани следнитее 
наказания:

Забележка;
Порицание;
Отстраняване от заеманата длъжност и забрана за заемане на ръководна партийна длъжност 
за срок от една година.Ако санкционираният член не заема ръководна длъжност му се 
налага наказание“3абрана за заемане на ръководна партийна длъжност за срок до една 
година“
Изключване.

VI . ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл.18. Централни органи на партията са:

Национално съвещание;
Председател на партията;
Изпълнителен съвет 
Контролния съвет

Чл.19. Националното съвещание е върховен орган на партията.Неговите решения са 
задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл.20.(1) Националното съвещание се свикна ежегодно до месец Март на текущата година 
като отчетно и веднъж на 5 (пет) години като изборно , както и като извънредно:

По решение на Изпълнителния съвет на партията;
Мо искане на най-малко ]Л (една четвъртО от членовете на партията,В този случай 
Изпълнителния съвет е длъжен да свика Национално съвещание в срок от 2 (два) месеца от 
датата на депозиране на искането;

(2) Националното съвещание се свиква с писмена покана , обнародвана в „Държавен 
вестник" най-малко един месец преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, 
част  и мястото на провеждане на заседанието и дневния ред. Гази покана следва да бъде 
поставена и на място за обявление в централата на Партията.



pi*
(3) (отм.-Протокол от извънредно заседание на Националното съвещание от 09.11.2014 г.)

Чл.21. В заседанията на Националното съвещание участват:

Делегати, определени по процедура и квоти от Изпълнителния съвет;
В работата на Националното съвещание по право участват членовете на Изпълнителния 
съвет и членовете на Контролния съвет, народните представители и министрите, кметове и 
общински съветници, които са членове на Партията.

Чл.22„Националното съвещание има следните правомощия:

1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Приема програмни документи и взема принципни решения за политиката на партията;
3. Избира председател на партията;
4. Избира и освобождава членове на Изпълнителния съвет;
5. Избира и освобождава членове на Контролния съвет
6. Приема отчетите за дейността на Изпълнителния и Контролния съвет;
7. Взема решения за прекратяване/саморазпускане , сливане, вливане в друга партия и 

разделяне на партията.

Чл.23.(1) Заседанията на Националното съвещание са редовни,ако на тях присъстват повече 
от половината от всички делегати: избрани и участващи по право съгласно чл.21 от 
настоящия устав.При липса на кворум заседанието се отлага с един час и се провежда , като 
се счита за законно независимо от присъстващите на него делегати.

(2) Решенията на Националното съвещание се вземат с обикновено мнозинство, а 
тези по чл.22,т.7 -  с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите делегати.Гласуването е 
явно или тайно по решение на делегатите.При тайно гласуване се приема и регламент за 
това.

(3) Всеки един от делегатите на Националното съвещание има право на един
а  глас.допустимо е делегат да упълномощи друг делегат да го представлява в работата на

Националното съвещание.Упълномощаването се извършва писмено, с нотариална заверка 
на подписа, като в упълномощителното волеизявление се посочва изрично дневния ред на 
свиканото заседание на Националното съвещание и начина , по който следва да се гласува 
по всяка една точка от дневния ред.Един делегат не може да представлява повече от трима 
делегати на Националното съвещание.

Чл.24. Работата на Националното съвещание се ръководи от Председател и двама 
заместник -  председатели, избирани от състава на делегатите.Председателят на 
Националното съвещание ръководи редовните му и извънредни заседания.

Чл.25.Председателят на Партията се избира от Националното съвещание за срок от 5 (пет) 
години.

Чл.26.Председателят на партията:



Я представлява пред другите политически партии. Държавата, Общините, трети физически 
или юридически лица,както и пред други институции в страната и чужбина;
Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет;
Координира изпълнението на решенията па Изпълнителния съвет;
Назначава администрацията на партията и сключва трудовите и гражданските договори със 
служителите и сътрудниците.

Чл.27.(1)Председателят на партията е член и Председател на Изпълнителния съвет по 
право.

(2) В работата си Председателят на партията се подпомага от двама заместник- 
председатели.При отсъствие или невъзможност Председателят да изпълнява своите 
правомощия, функциите му се изпълняват от упълномощен от него заместник-председател.

(3) Едно лице не може да заема поста „председател“ или „заместник-председател“ на 
партията от повече от два последователни мандата.

4.1.28.(1) Изпълнителният съвет е основния ръководен орган на партията и се избира от 
Националното съвещание за срок от 5 години.

(2) Изпълнителния съвет се състои от 5-ма членове, избрани от Националното 
съвещание, в това число и Председателя . а в негово отсъствие от един заместник- 
председателите. най-малко веднъж месечно.

(3) Членовете на Изпълнителния съвет избират от състава си диама заместник- 
председатели на Партията.

(4) Изпълнителния съвет се свиква на редовни заседания от Председателя ,а в негово 
отсъствие от един от заместник -  председателите, най-малко веднъж месечно.

(5) Заседанията на Изпълнителния съвет се свикнат с писмена покана до всеки един от 
членовете на съвета . в която се посочват деня, мястото и часа на заседанието , както и 
дневния му ред, освен ако те не са определени на предходно заседание.В тези случаи 
председателят на съвета информира отсъстващите членове.

(6) Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от 
половината му членове, като решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички 
членове на съвета.В заседанията се участва само лично, членове на Изпълнителния съвет 
не може да се представляват ог друг член или трето лице чрез упълномощаване.

Чл.29.(1) Член на Изпълнителния съиет не може да бъде избиран за повече от два 
последователни мандата.

(2) Правомощията на член на Изпълнителния съвет се прекратяват при изтичане на 
мандата му.Ако до този момент не е проведено заседание на Националното съвещание с 
гочка от дневния ред за избор на членове на Изпълнителния съвет, мандатът на членовете 
на Изпълни 1 елния съвет се продължава до избор на нови членове и встъпването им в 
техните правомощия.



(3) Правомощията на член на Изпълнителния съвет могат да се прекратяват 
предсрочно при:

- Подаване на заявление за прекратяване на правомощията.Заявлението се подава до 
Председателя на Изпълнителния съвет , който е длъжен да го докладва на първото след 
получаване на заявлението заседание на съвета.В този случай Изпълнителният съвет е 
длъжен да свика Национално съвещание на заседание за избор на нов член;

- Настъпването на някое от обстоятелствата , водещи до прекратяване на членството в 
партията.В този случай веднага след като това обстоятелство стане известно на членовете 
на Изпълнителния съвет, последният се събира на заседание, на което се взема решение за 
свикване на Национално съвещание за избор на нов член;

- Наличие на мотивирано искане за това от Председателя на Изпълнителния съвет пред 
Националното съвещание, когато член на съвета не изпълнява системно своите задължения 
и нарушава или пречи на работата на съвета.

Чл.ЗО. Изпълнителният съвет:

1. Изпълнява решенията на Националното съвещание;
2. Осъществява политиката на партията в съответствие с принципните насоки, приети от 

Националното съвещание;
3. Подготвя и провежда кампании за местни, парламентарни и президентски избори, както и 

за избора на членове на Европейския парламент;
4. Издава правилници по приложение на настоящия устав;
5. Определя размера на членския внос и приема правилник за събиране и отчитане на същия;
6. Изготвя и приема бюджета на Партията;
7. Избира лицата, които отговарят за приходите , разходите и счетоводната отчетност на 

партията, посочени в чл.ЗО от ЗПП;
8. Осъществява международна дейност на партията и координира връзките с медиите;
9. Приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от ЗПП дейнос;
10. Одобрява образци на документи, предвидени в този устав
11. Определя предизборната стратегия на партията;
12. Избира и одобрява предизборни щабове, организира провеждането на избори за всички 

органи на власт ;
13. Определя кандидатите на партията за президент и вицепрезидент, народни представители , 

кметове и общински съветници, както и депутати в Европейския парламент;
14. Приема правилник за дейността си;
15. Взема решение за придобиване , управление и разпореждане с имуществото на партията;
16. Променя и допълва организационната а структура на партията
17. Решава всички въпроси , които по изрични разпоредби на настоящия устав или по своето 

естество са от неговата компетентност.

Чл.31.(1) Контролният съвет е контролен орган на партията и се състои от 3-ма членове, 
избрани от Националното съвещание.Едно лице не може да бъде ялен на Контролния съвет 
повече от два последователни мандата.



(2) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 5 (пет) години.

(3) Членовете на Контролния съвет не могат да бъдат едновременно и членове на 
Изпълнителния съвет на партията.

(4) Правомощията на член на Контролния съвет се прекратяват при изтичане на 
мандата му.Ако до този момент не е проведено заседание на Националното съвещание с 
точка от дневния ред за избор на членове на Контролния съвет, мандатът се продължава до 
избор на нови членове и встъпването им в техните правомощия.

4.1.32. Правомощията на член от Контролния съвет могат да се прекратяват предсрочно 
при:

Подаване на заявление за прекратяване на неговите правомощия пред Председателя на 
Контролния съвет. В едноседмичен срок Председателят предава заявлението на 
Изпълнителния съвет;
Настъпване на някое от обстоятелствата , водещи до прекратяване на членството в 
партията;
Наличие на мотивирано искане за това от Председателя на Контролния съвет до 
Изпълнителния съвет , когато член на съвета не изпълнява системно своите задължения и 
нарушава или пречи на работата на съвета. В този случай Изпълнителния съвет взима 
решение за провеждане на Национално съвещание за избор на член на Контролния съвет.

Чл.33. Контролният съвет:

1. Следи за спазването на Устава , правилниците и програмните документи на Партията;
2. Следи за изпълнението на решенията на органите на Партията;
3. Контролира дейността на Изпълнителния съвег с оглед съответствието й с Конституцията и 

действащото законодателство на Република България. Устава на партията, решенията на 
Националното съвещание;

4. Контролира счетоводната отчетност на Партията и на териториалните й структури;
5. Контролира дейността на териториалните представители;
6. Приема правилник за работата си;

Разглежда и се произнася по жалби за отказване на членство в партията
8. 11редставя отчет за дейността си пред Националното съвещание:
9. Упражнява контрол върху изпълнението на бюджета и стопанисване имуществото на 

партията;
10. Разглежда всички жалби срещу наложени от клубните ръководства вътрешнопартийни 

наказания, включително и за наложеното наказание „ изключване“.

Чл.34. При осъществяване на своите правомощия Контролният съвет:

Дава препоръки на Изпълнителния съвет;
- Взема решения за налагане на вътрешнопартийни наказания на провинилите се членове на 

Изпълнителния съвет и териториалните представители, или за тяхного изключване. В 
последния случай Председателят па Контролния съвет информира Изпълнителния съвет за 
наложените наказания;



Чл.35.(1)Контролният съвет заседава ежемесечно .Заседанията на Контролния съвет се 
свикват от Председателя с писмена покана до всеки един от членовете на съвета, в който се 
посочват денят , мястото и часът на заседанието , както и дневният му ред, освен ако датата 
на заседанието и дневният ред не са определени на предходно такова.В тези случаи 
председателят на съвета информира отсъстващите членове.

(2)3аседанията на Контролния съвет са редовни , ако на тях присъстват повече от 
половината му членове , като решенията се вземат с обикновено мнозинство от всички 
членове.

Чл.36.(1) Членовете на Контролния съвет избират свой Председател и заместник- 
председател.

(2)Г1редседателят на Контролния съвет :

- Свиква редовни и извънредни заседания на Контролния съвет;

- Ръководи заседанията на Контролния съвет;

- Участва в заседанията на Изпълнителния съвет със съвещателен глас;

(3) мандатът на Председателя и заместник- председателя на Контролния съвет е 5 (пет) 
години.Едно лице не може да заема поста „Председател“ или „Заместник-председател“ на 
Контролния съвет два последователни мандата.

Чл. 37. Правомощията на председателя и заместник-председателя на Контролния съвет се 
прекратяват:

При изтичане на мандата им;
Предсрочно -  при прекратяване на членството в партията или по тяхно искане;

VII. ТЕРИТОРИАЛНО ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

Чл. 38. (1) Основна структурна единица на партията е клубът, който се създава на 
териториален принцип, и който се състои от всички членове на територията му. Решението 
за учредяване на клуб се взема с единодушие от всички присъстващи.

(2) Клубове могат да се създават от минимум 5 (пет) души.

(3) Клубът се създава на Учредително събрание, на което се избира ръководство на 
клуба. Учредителният протокол за създаване на съответния клуб се изпраща чрез 
териториалния представител или директно на Изпълнителния съвет.

(4) На територията на Република България, клубовете се създават в териториалния 
обхват на съответното населено място -  град, село, махала или курортно селище, като в 
едно населено място може да има само един партиен клуб. В градовете с районно деление е 
допустимо да се изграждат клубове във всеки район.



Чл. 39. (1) Клубното ръководство се състои от Председател, Заместник-председател и 
Секретар - касиер на клуба. В зависимост от броя на членовете на партията в съответния 
клуб. в състава му могат да бъдат избирани и повече от един заместник -  председатели.

(2) При невъзможност Председателят да изпълнява своите задължения, функциите 
му се изпълняват от заместник -  председателя до провеждане на нов избор.

Чл. 40. Клубното ръководство:

Провежда политиката и изпълнява решенията на Националното съвещание, Изпълнителния 
съвет и клубното събрание;
Координира и информира членовете на партията за следваната политика;
Събира членския внос и се отчита веднъж годишно пред клубното събрание за получените 
приходи и направените разходи;
Участват в подготовката и провеждането на местни избори, както и в кампаниите за 
президентски, парламентарни избори и избори за членове на Европейския парламент; 
Определя отговорници и застъпници по избирателни секции и населени места, ако 
Приема нови членове и налага партийни дисциплинарни наказания на членовете при 
съответния клуб;
Чл. 41. Заседанията на клуба са редовни, ако на тях присъстват повече от половината му 
членове, а решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 42. Председателят представлява клуба на територията на неговата дейност, свиква и 
ръководи заседанията на клубното събрание и предлага дневен ред.

Чл. 43. (1) Висш орган на клуба е клубното събрание. В него участват всички членове на 
партията в съответния клуб. Клубното събрание се свиква от ръководството на клуба най- 
малко веднъж в месеца (редовно събрание). Го може да бъде свикано и по искане на не по- 
малко % от членовете на клуба, както и от съответния териториален представител в случай 
на невъзможност или несвикването му от клубното ръководство.

(2) Клубното събрание се провежда, ако на него присъстват повече от 
половината му членове. Решенията му се взимат с обикновено мнозинство от 
присъстващите. Ако в обявените ден и начален час на клубното събрание не присъстват 
необходимият брой членове, работата му се отлага с 1 час и то се провежда независимо от 
броя на присъстващите.

(3) Клубното събрание:

- Формира политиката и приема програма за дейността на партията на територията на 
съответния клуб в съответствие с решенията на Националното съвещание и 
Изпълнителният съвет на партията:

- Взема решения за избор на клубно ръководство;

- Приема отчета на клубното ръководство;



Взема решения за предсрочно прекратяване правомощията на клубното 
ръководство,както и на редовите членове;

- Решава въпросите за търсене на политическа и/или дисциплинарна отговорност на 
член на клуба или клубното ръководство;

- Решава и други въпроси, които са от значение за дейността на партията на територията
му;

- Определя място за събранията на клуба;

(4) Заседанията на клубното събрание се свикват чрез съобщение, поставено на 
подходящо място в съответния клуб и обявено не по-късно от 7 (седем) дни преди 
провеждането му. Съобщението трябва да съдържа датата, часът и дневният ред на 
заседанието.

Чл. 44. Териториалните представители на партията са физически лица -  членове на 
партията представители на Изпълнителния съвет по региони и се назначават от 
Изпълнителния съвет.

Чл. 45. Териториалният представител:

Осъществява координацията между клубовете на партията на определена от Изпълнителния 
съвет територия;
Информира клубовете от територията, за която отговаря, за взетите от Националното 
съвещание и Изпълнителния съвет на партията решения и следи затяхното изпълнение; 
Решава вътрешнопартийни спорове между отделните клубове на територията, за която 
отговаря;

VIII. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл. 46. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия, 
когато са налице предпоставките за получаването й. Партията няма право да учредява и да 
участва в търговски дружества и кооперации, както и да развива стопанска дейност, освен в 
случаите по чл.23, ал1, т.6 от ЗПП.

Чл. 47. (1) Собствените приходи на партията се формират от:

Членски внос;
Собствени недвижими имоти;
Дарения и завещания от физически лица;
Лихви по пари депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи 
на чл.22 от ЗПП;
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.



(2) Членският внос се определя от Изпълнителния съвет на партията, но не може да бъде 
по-малък от 2 (два) лева за член месечно. Петдесет процента от събрания от клубовете 
членски внос се предоставя в разпореждане на Изпълнителния съвет.
(3) Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 10 
000 лв.
(4) Партията може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в Сметната 
палата приходи за предходната календарна година.
(5) В приходите по т.4 се включват държавната субсидия и приходите по ал.1 без 
направените дарения и завещания от физически лица.
(6) Непаричните приходи по ал.1 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона 
за счетоводството.

Чл.48. Партията не може да получава анонимни дарения, средства от юридически лица и от 
еднолични търговци, средства от религиозни институции и средства от чужди правителства 
или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или 
чуждестранни организации с идеална цел.

Чл.49. (1) Партията разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за 
осигуряване работата на партийните структури, за провеждането на организационни 
мероприятия и за други присъщи за дейността на партията дейности.

(2) Политическата партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:
- Лицата по чл,47. ал.1, предл.трето от настоящия устав, и видът , размерът, стойността и 
целта на направеното дарение или завещание;
- Декларация от лицата по чл.47, ал1, предл. трето от настоящия устав за произхода на 
средствата, в случаите когато дарението е в размер над 5000 лв.;
- Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за 
осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията;
- Обстоятелствата по чл.17 от Закона за политическите партии:
- Притежаваните недвижими имоти:
- Разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност 
надхвърля 5000 лв.
- Годишните финансови отчети и отчетите за предизборните кампании;

(3) Обстоятелствата по ал.2 се вписват в Регистъра в 14-дневен срок от възникването
им.

(4) Публичността на регистъра по чл.2 се осигурява чрез интернет страницата на 
политическата партия.

Чл.50. (1) Изпълнителният съвет определя конкретни лица, които отговарят за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на партията.

(2) Партията представя в Сметната палата в срок до 30 дни от съдебната си 
регистрация имената и длъжностите на лицата по ал.1, а при промяна в 7-дневен срок от 
извършване на промяната.



(3) Лицата по члЛ7, алЛ, т.4 и 5 от Закона за политическите партии декларират 
своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за 
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни дейности.

(4) Редът по ал.З не се прилага, докато партията не получава държавна субсидия.

IX. ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 51. Партията прилага двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на 
Закона за счетоводството.

Чл. 52. (1) Партията изготвя финансов отчет за предходната календарна година съгласно 
изискванията по чл.26 от Закона за счетоводството.

(2) Финансовият отчет по т.] преди представянето му в Сметна палата подлежи на 
независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата 
партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на 
стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА

Чл. 53. Партията се прекратява при:

Решение за сливане или вливане в друга партия;
Решение за разделяне на две и повече партии;
Решение за саморазпускане съгласно устава й;
Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което е обявена за 
противоконституционна;
Разпускане с решение на Софийски градски съд.
Чл. 54. Решенията по чл. 53, т.1, 2 и 3 се вземат от Националното съвещание с мнозинство 
2/3 от всички делегати. Това право не може да бъде делегирано на Изпълнителния съвет на 
партията.

Чл. 55. При прекратяване на партията по реда на чл. 53, т.1, 2 и 3 Националното съвещание 
определя начина на разпореждане с имуществото й.

XI. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За всички неуредени с настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на 
Конституцията на Република България, Закона за политическите партии, както и 
действащото българско законодателство, имащо отношение към живота и дейността на 
партията.

§ 2 Учредителното събрание на политическа партия „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ може да приема 
всички решения, които са от компетентността на Конгреса.

§ 3 До създаването на териториалните структури -  клубове Изпълнителния съвет на 
партията определя в срок до 1 месец след провеждане на Учредителното събрание



териториални представители, които да подпомагат и подготвят учредяването на 
съответните териториални организации -  клубове.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на политическата партия 
„КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ , състояло се на 22.01.2011г. от 11.00 часа в с. Белащица, общ. 
Родопи, обл. Пловдив, Хотелски комплекс ..Свети Георги ",

Уставът е изменен на Извънредно Национачно съвещание на /7/7 ..Кауза България“, 
състояло се на 09.11.2014 г. от 10 ч. в заседателната зала на хотел „Кендрос", гр. 
Пловдив.
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