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У С Т А В  
на политическа партия 

ВОТ -  КОНСЕРВАТОРИ

ГЛАВА I
НАИМЕНОВАНИЕ, СИМВОЛ И СТАТУТ
Ч л . 1. Наименованието на политическата партия е ВОТ - КОНСЕРВАТОРИ.
Чл. 2 . ВОТ - КОНСЕРВАТОРИ е политическа партия, регистрирана като юридическо 
лице по Закона за политическите партии.
Ч л . 3. Символът на партията е стилизирано изображение на сградата на Народното
събрание и надпис ВОТ КОНСЕРВАТОРИ.

ГЛАВА II
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Ч л . 4. Седалището на партията е: гр. София, п.к. 1000, адресът на управление:
бул. „Витоша"№ 40, вх . 1, е т .2 .

ГЛАВА III
ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Раздел 1
Ч л . 5. Основни цели на ВОТ - КОНСЕРВАТОРИ са
1. България да има отчетно, прозрачно и стоящо близо до хората управление;
2. Създаване на висококвалифицирана и ефективна държавна администрация;
3. Гарантиране върховенството на закона и работеща правна система;
4. Създаване на условия за добре образована, здрава и конкурентноспособна 
нация;
5. Създаване на най-добрите условия за българското предприемачество, за да се 
превърне то в силен и конкурентноспособен участник на световните пазари;
6. Гарантиране на свободата на идеите и мненията;
7. Създаване на обществени норми и условия, препятстващи корупцията;
8. Уважение и защита на гражданското общество;
9. Неприкосновеност на личността, личното пространство и личната информация. 

Раздел 2
Ч л . 6. Начини на постигането на целите
1. Разпространяване и популяризиране на ценностите на консерватизма.
2. Изграждане на партийни структури на национално и регионално ниво.
3. Изготвяне на национална програма за развитие и икономически просперитет.
4. Участие в парламентарните, местните и президентските избори.
5. Активна политическа дейност.
6. Защита и отстояване на човешките права.
7. Отстояване на върховенството на закона.
8. Съхраняването на традициите и богатството на българската история, култура и
език.

ГЛАВА IV
РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Ч л . 1 . Ръководните органи на партията са:
1. Национално събрание.
2. Централен управителен съвет /ЦУС/.
3. Регионален съвет.
4. Общински съвет.
5. Контролен съвет.
Ч л . 8. (1) Националното събрание е върховен ръководен орган на партията и се
състои от всички членове на партията.
(2) Решенията на Националното събрание са задължителни за всички други ръководни 
органи на партията и за всички членове.
(3) Първото Национално събрание на партията е нейното Учредително събрание.
Ч л . 9. На Националното събрание на партията се избира Председател на Централния
управителен съвет.
Ч л . 10. Централният управителен съвет се състои от 3 (трима) члена: председател



и двама заместник-председатели, избрани от Националното събрание.
Ч л . 11. Регионалният съвет включва председателите на Общински съвети в
съответната област - регион. На своето първо заседание Регионалният съвет избира 
председател, който подлежи на одобрение от Председателя на ЦУС на партията.
Чл. 12. Общинският съвет се състои от 3 (трима) членове, избрани от Общинската 
организация на партията.
Чл. 13. Контролен орган на партията е Контролния съвет.
Ч л . 14. (1) Контролният съвет се състои от 3 (трима) членове, които избират
помежду си председател. Членовете на Контролният съвет се избират на Национално 
събрание, по предложение на Председателя на ЦУС на партията.
(2) Контролният съвет следи за съответствието на партийните решения със закона и 
устава. При констатирани несъответствия, Контролният съвет може да предложи 
подходящи мерки пред Националното събрание или Централният управителен съвет .
(3) Контролният съвет следи за изпълнението на взетите решения, за което 
докладва чрез председателя си, на ЦУС на партията.

ГЛАВА V
ПРАВИЛА ОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ПАРТИЯТА
Ч л . 15. (1) Партията се представлява от Председателя на ЦУС.
(2 ) Председателя на ЦУС може да упълномощи изрично друг член на Централния 
управителен съвет, да представлява партията общо или по конкретни мероприятия.
(3) В случай на невъзможност на Председателя на ЦУС и/или упълномощеното по
реда на ал. 2 лице да упражняват своите представителни пълномощия, включително и 
в случай, че същите са напуснали партията/подали оставка, партията се
представлява от лице, избрано от Националното събрание. В този случай. 
Централният управителен съвет е длъжен да го свика в срок не по-късно от три 
месеца.

ГЛАВА VI
РЕД ЗА СВИКВАНЕ, ИЗБИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И 
ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ
Ч л . 16. (1) Националнното събрание се свиква най-малко веднъж в годината, от
Центрания управителен съвет, по предложение на Председателя на ЦУС .
(2) Националното събрание действа на делегатски принцип - по един делегат на 10
членове от всяка общинска организация. В случаите, когато броят на членовете на
общинската организация не се дели на 10 без остатък, делегат се полага и на
започнатата, но непопълнена десетица от членове.
(3) Свикването на Национално събрание се извършва с писмено уведомление на
всички общински съвети. В уведомлението се обявяват датата, мястото, часа и 
дневният ред на конгреса.
Ч л . 17. Националното събрание е редовен и законен, ако на него присъстват повече 
от половината от всички делегати. При липса на кворум Националното събрание се
отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и делегати да се явят.
Ч л . 18. Националното събрание:
1. Изменя и допълва Устава, приет от Учредителното събрание;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава Председателя на ЦУС на партията;
4 . По предложение на Председателя на ЦУС на партията, избира и освобождава 
другите двама члена на Централния управителен съвет, както и избира Контролен 
съвет, а при отказ за избор Председателя на ЦУС предлага други кандидатури;
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на партията;
6. Приема програмите и основните насоки за дейността на партията;
7. Приема отчетите за дейността на Централния управителен съвет и Контролния 
съвет;
8.Отменя решенията на другите ръководни органи на партията, които противоречат 
на закона, устава или други вътрешни актове на партията;
Чл. 19. Решенията на Националното събрание по т. 5 се вземат с мнозинство от 
2/3 (две трети) от присъстващите на сесията членове.
Чл. 20. (1) Председателя на ЦУС представлява партията пред всички държавни
органи и институции по всички въпроси, включително финансови и счетоводни, пред 
Централната избирателна комисия, както и в граждански, трудови и административни 
правоотношения, пред съдебни и други правоохранителни ограни.
(2) Председателя на ЦУС представлява политически партията, определя основните



идейни насоки в работата й и ги предлага на Националното събрание за одобрение. 
Председателя на ЦУС има право да участва в заседанията на всички органи и 
структури на партията.
(3) Председателя на ЦУС на партията има право на вето върху всички решения, 

взети от структурните органи на партията - Централен управителен съвет, 
регионални и общински съвети. При налагане на вето върху взето решение, 
Председателя на ЦУС има право да свика в преценен от него подходящ кратък срок, 
заседание на органа, взел решението и да участва пряко в работата му съгласно 
ал. 2 при повторното обсъждане на взетото решение.
Ч л . 21. (1) Централния управителен съвет има 3 (три) членен състав: председател
и двама заместник-председатели, които се избират и освобождават от Националното 
събрание по предложение на Председателя на ЦУС.
(2) Централният управителен съвет :
1. Решава всички въпроси от текущата оперативна политика на партията, между 
сесиите на Национото събрание;
2. Предлага на Председателя на ЦУС за утвърждаване избирателните листи и 
кандидатите за мажоритарни изборни длъжности;
3. Приема правилници по приложението на Устава;
4. Разпорежда се с движимото и недвижимото имущество на партията;
5. Приема бюджета на партията;
(4) Централният управителен съвет, по предложение на председателя й, избира от 
състава си касиер, който отговаря за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на партията.
(5) Решенията на Централния управителен съвет се вземат с мнозинство от 2/3 от 
членовете на съвета.
Чл. 22. (1) Член на Централния управителен съвет се освобождава от длъжност при:
1. при тежко нарушение на Устава;
2. подаване на оставка;
3. трайна невъзможност поради тежко заболяване да изпълява длъжността си повече 
от 6 месеца;
4. поставяне под запрещение или смърт;
(2) Освобождаването по т.2 и т.З на предходната алинея става чрез подаването на 
оставка, съответно заявление до лидера на партията, който предлага попълването 
на освободеното място на следващата сесия на Националното събрание.
Прекратяването на членството в партията прекратява и мандата на члена на
Централния управителен съвет.
Чл. 23. Председателят на Централния управителен съвет представлява партията.
Ч л . 24. Регионалният съвет изпълнява решенията на Централния управителен съвет и
дава основните насоки на дейност на общинските съвети. Той упражнява контрол по 
изпълнение на решенията и спазване на партийната политика от страна на
общинските съвети в региона.
(2) Председателите на Регионалните съвети присъстват по право в Националното
събрание с права на делегати.
Ч л . 25. Общинския съвет се свиква от председателя му най-малко веднъж месечно.
(2) Общинският съвет:
1. предлага кандидати за органите на местна власт, които подлежат на 
утвърждаване от Председателя на ЦУС;
2. дава предложения за формиране на местна политика;
(3) Общинският съвет е редовен и законен, ако присъстват повече от половината от 
всички членове на общинската организация. При липса на кворум общинският съвет 
се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да
се проведе, колкото и членове на общинския съвет да се явят.
Чл, 26. (1) Общинският съвет има 3 (три) членен състав и се състои от
председател и двама заместник-председатели.
(2) Председателят на общинския съвет се избира от Общинския съвет и се одобрява 
от Председателя на ЦУС.
(3) Заместник-председателите се избират и освобождават от Общинския съвет, по
предложение на председателя.
(4) Председателите на общинските съвети присъстват по право в Националното 
събрание, с права на делегати.
Чл . 27. (1) Контролният съвет се избира и освобождава от Националното събрание,
по предложение на Председателя на ЦУС на партията.
(2) Контролният съвет се състои от председател и членове.
(3) Контролният съвет проверява съответствието на всички партийни решения и



действия, със закона и/или с устава.
(4) Решенията на Контролният съвет се вземат с обикновено мнозинство.
(5) Член на Контролния съвет се освобождава от длъжност при условията 
освобождаване на член на Централния управителен съвет по чл.22 от устава.

за

ГЛАВА VII
ЧЛЕНСТВО - РЕД ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 20. Член на партията може да бъде всеки български гражданин, който не е 
лишен от избирателни права, навършил е 18 години, дееспособен е, не членува в 
друга политическа партия и по отношение на него не е налице забрана със закон за 
членство в политическа партия. Кандидатът попълва индивидуална декларация за
членство съгласно чл. 11. от Закона за политическите партии.
Ч л . 29. (1) Желаещият да стане член на партията подава заявление до Централния
управителен съвет или до общинския съвет по своя постоянен или настоящ адрес.
(2) Сезираният орган се произнася с решение, в едномесечен срок, от получаването 
на заявлението.
(3) Решението на общинския съвет, с което се отказва приемането на кандидата, 
както и мълчаливият отказ (непроизнасяне в срока по ал.2), може да се обжалват в 
седемдневен срок от съобщаването (изтичането на срока по ал.2) пред Централния 
управителен съвет, който се произнася с окончателно решение, в едномесечен срок 
от получаването на жалбата.
Чл. 30. (1) Членството в партията се прекратява:
1. с писмено заявление на лицето до съответния общински съвет;
2. със смъртта или загубването на избирателни права или дееспособност;
3. с изключването;
4. с прекратяването на партията;
(2) Основание за изключване е поведение, което прави по-нататъшното членство 
несъвместимо със закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи 
дейността на партията, или непредставяне в срок на необходимите отчетни 
документи.
(3) Решение за изключване се взема от общинския съвет на организацията, в която 
членува изключваният. Това решение може да се обжалва пред Централния 
управителен съвет, чието решение е окончателно.
(4) Решение за изключване може да вземе и Централния управителен съвет. 
Решението на Централния управителен съвет е окончателно.

ГЛАВА VIII
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Ч л . 31. (1) Членуването в партията е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на партията, да избира и да 
бъде избиран в нейните ръководни органи по реда на този Устав, да бъде определян 
за кандидат на партията за изборни длъжности в органите на местната и централна 
власт, да бъде информиран за дейността на партията и да се ползва от резултатите 
от тази дейност, по реда, предвиден в устава.
(3) Всеки член е длъжен да спазва Устава, да изпълнява решенията на ръководните 
органи и да участва в партийните мероприятия.

ГЛАВА IX
СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
Ч л . 32. Партийните структури са:
1. Общинска партийна организация включваща всичките членове на партията от 
съответната община, ръководена от Общински съвет.
2. Регионална партийна организация включваща общинските организации от региона 
(областта) и ръководена от Регионален съвет.
3. Национална партийна организация включваща общинските и регионалните структури 
и ръководена от Националното събрание, а между неговите сесии - от Централният 
управителен съвет.

ГЛАВА X
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
Ч л . 33. Членският внос се декларира и заплаща доброволно.
Ч л . 34. Размерът на членския внос се определя от Централния управителен съвет, 
който определя и начина на плащане/събирането му .



ГЛАВА XI
НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО 
Ч л . 35. (1) Приходите на партията са от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лида;
4 . лихви по парични депозити в банки;
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;
(2) Полученият от общинските организации членски внос се разпределя, както 
следва: 50 % /петдесет на сто/ за самата общинска организация и 50% (петдесет на
сто) на разпореждане на Централния управителен съвет.
Ч л . 36. (1) Недвижимото и движимото имущество на партията е под разпореждането
на Централния управителен съвет.
(2) За всяко разпоредително действие с недвижимо имущество на партията 
Централният управителен съвет дължи отчет на редовната сесия на Националното 
събрание.

ГЛАВА XII
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ 
Ч л . 37. Партията 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;
4. влязло в сила съдебно решение за разпускането на партията или за нейното 
обявяване за противоконституционна;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В случаите, когато този Устав не предвижда квалифицирано мнозинство,
решенията на съответния орган се вземат с мнозинство повече от половината от 
присъстващите.
§ 2. Всеки участник в Националното събрание, Централният управителен съвет,
Регионалните съвети и Общинските съвети има право на един глас.

Настоящият устав на Политическа партия ВОТ - КОНСЕРВАТОРИ е приет на 
учредителното събрание на партията проведено на 12.февруари. 2011г.

Заверен от Централния управителен съвет (ЦУС):
Пламен Юру^ов^Упрвдседател

Михаил Ечков - 
заместник - пойдседател

Николай Димитров - 
заместник - председател


