
Д В И Ж Е Н И Е
ЩШ  БЪЛГАРИЯ НА

ГРАЖДАНИТЕ

У С Т А В

на

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ"

ПРЕАМБЮЛ

„Движение България на гражданите" е демократична, дясна политическа партия, 
отстояваща ценностите на свободата, на отговорността и на справедливостта. 
Движението е създадено в отговор на обществените очаквания за по-широко 
гражданско участие и за повече компетентност при изработването и провеждането на 
управленските политики.

„Движение България на гражданите" вярва, че изграждането на свободно и 
справедливо общество, гарантиращо на българските граждани пълноценна личностна 
и социална реализация, е възможно само при наличие на следните основни 
предпоставки:

Непрекъснат диалог с гражданите по всички въпроси, свързани с развитието на 
българското общество и засилено гражданско участие при изработването на 
управленските политики.

Управление, основано на експертен опит, с участието на компетентни, отговорни и 
почтени личности.

Осъзнаване и използване на всички възможности, които страната ни има като член на 
евроатлантическите структури и постигане на пълноценна интеграция в тях.
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ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут и наименование

Чл. 1 . (1) „Движение България на гражданите" е политическа партия, учредена и 
регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за 
политическите партии.

(2) Наименованието на политическата партия е „Движение България на гражданите". 

Седалище и адрес

Чл. 2. Седалището на „Движение България на гражданите" е гр. София, а адресът на 
управление е район „Оборище", ул. „Бенковски" № 7, ет. 2.

Чл. 3. (1) Символите на „Движение България на гражданите" са лого и знаме.

(2) Логото включва стилизирано изображение на дърво на син и зелен фон.

(3) Знамето е правоъгълно с изобразено в средата лого на бял фон.

Ценности, цели и механизми за постигане на целите

Чл. 4. (1) „Движение България на гражданите" се ръководи в своята дейност от 
ценностите на свободата на личността, на правото на избор и собственост, на 
пазарна инициатива, на отговорността пред законите и обществото и на 
справедливостта.

(2) Основните цели на „Движение България на гражданите" са:

1. Превръщане на България в силна държава на свободни хора - държава, която 
предоставя на гражданите отговорности за собствения им живот и успех, раздава 
правосъдие, пази здравето на хората и осигурява качествено образование на 
всяко дете.

2. Превръщане на България в държава с ясна отговорност в борбата с бедността 
чрез стимулиране на икономическото развитие; държава, която работи за 
решаването на болезнените социални проблеми - бедността, безработицата, 
неграмотността и социалното изключване.

3. Превръщане на България в държава, гарантираща справедливост на своите 
граждани - държава, в която успехът се основава на труд, образование, талант и 
инициативност.

(3) За постигане на поставените цели „Движение България на гражданите" ще работи 
за създаване на справедливи и трайни закони, прилагани от компетентна 
администрация и гарантирани от безпристрастен и независим съд.

(4) Основните механизми за постигане на целите включват:

1. Генериране на идеи за развитие на обществото чрез използване на формите за 
гражданско участие, посочени в глава втора.

Символи
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2. Изработване на ефективни управленски политики и решения, които се 
основават на успешни модели и подходи в европейски и световен мащаб.

3. Участие в управлението за реализиране на формулираните управленски 
политики и решения.

ГЛАВА ВТОРА 

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И КОНТРОЛ

Гражданска мрежа

Чл. 5. (1) „Движение България на гражданите" е политическа партия, създадена на 
основата и за политическо реализиране на идеите, целите и съдържанието на 
платформата на обществената организация с нестопанска цел сдружение „България 
на гражданите" за гарантиране на по-широко гражданско участие в решаването на 
политическите въпроси, свързани с развитието на българското общество.

(2) Сдружение „България на гражданите" има статут на наблюдател във всички 
колективни органи на управление на „Движение България на гражданите".

(3) Сдружение „България на гражданите" има право на основание на статута си на 
наблюдател:

1. да иска и да получава информация от органите на „Движение България на 
гражданите" съобразно тяхната компетентност;

2. да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на 
органите на „Движение България на гражданите";

3. да прави предложения за изработване на политики и за приемане на решения от 
органите на „Движение България на гражданите" съобразно тяхната компетентност;

4. да прави предложения за осъществяване на контрол върху актовете на органите 
по реда на този Устав;

5. да поставя въпроси и предлага решения на председателя на „Движение България 
на гражданите".

Форум за изработване на политики

Чл. 6. (1) „Движение България на гражданите" изработва механизъм за получаване, 
анализ и обобщаване на мненията и предложенията на гражданите и гражданските 
организации по въпроси, свързани с развитието на българското общество.

(2) „Движение България на гражданите" осигурява възможност за изразяване на 
мнения и предложения от страна на нейните членове и симпатизанти.

(3) Националният съвет създава експертни звена, които подпомагат процеса на 
изработване на секторни политики като набелязват теми за проучване, осигуряват 
експертни познания в дискусията и изготвят анализи и становища.

(4) „Движение България на гражданите" формира политически позиции, като се 
отчитат постъпилите мнения, предложения и становища по предходните алинеи.
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Дискусионни клубове

Чл. 7. (Отм. - Решение на НС от 01.10.2016г.)

Вътрешнопартийни организации

Чл. 7а. (Нов - Решение на НС от 01.10.201бг.) (1) Националният съвет създава 
вътрешнопартийни организации, които се организират на експертен, граждански или 
персонален признак.

(2) Организации по ал.1 могат да се създават на национално, областно и/или 
общинско ниво, като на територията на една община или област може да съществува 
само една организация от съответния вид.

(3) В Организациите по ал.1 членуват членове и симпатизанти, регистрирани по 
реда на Устава на „Движение България на гражданите".

(4) Организациите по ал.1 обсъждат политики в различни области и могат да правят 
инициативи и предложения до националните органи на „Движение България на 
гражданите", като при осъществяване на дейността си спазват основните ценности и 
начала на партията.

(5) Създадените по ал.1 организации предлагат за утвърждаване от Изпълнителния 
съвет на „Движение България на гражданите" правила за организацията и дейността 
си. Органите на вътрешнопартийните организации са национални и териториални, 
като националните се избират от събрание на членовете на съответната организация 
и се предлагат за утвърждаване от Изпълнителния съвет на „Движение България на 
гражданите".

(6) Годишният бюджет на всяка създадена по ал.1 организация се утвърждава от 
Националния съвет на „Движение България на гражданите", след като организациите 
представят проект за годишен бюджет до 30 септември на предходната година.

(7) При осъществяване на правомощията си по чл. 34, т. 5 от Устава, Изпълнителният 
съвет предвижда най-малко 15 % от местата в кандидатските листи за 
пропорционални избори, на които „Движение България на гражданите" участва 
самостоятелно, да се заемат от членове на създадените по ал.1 организации на 
„Движение България на гражданите".

(8) Изпълнителният съвет на „Движение България на гражданите" има право да 
свиква националните и/или териториалните органи на Организациите по ал.1 при 
необходимост.

Чл. 76. (Нов - Решение на НС от 01.10.2016г.) (1) Младежкото Движение България 
на гражданите (МДБГ) е вътрешнопартийна организация, в която членуват всички 
членове и симпатизанти на партията до 29 г. вкл., освен ако изрично не са изразили 
несъгласието си с това.

(2) Националните органи на МДБГ са младежко национално събрание, изпълнителен
комитет и председател. Териториалните органи на МДБГ са областни конференции и 
областен координатор, като след изграждането на областни организации в 3/д от 
областите в страната може да започне изграждането на общински организации.
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Националните и териториалните органи на МДБГ се събират най-малко веднъж 
годишно на Национална младежка конференция, на която отчитат дейността си.

(3) Председателят и двама заместник председатели на МДБГ участват с право на 
съвещателен глас в Националния съвет на ДБГ. Председателят на МДБГ участва с 
право на съвещателен глас в Изпълнителния съвет на МДБГ.

Използване на интернет

Чл. 8. За осъществяване на диалога по тази глава, както и за допълнително 
разширяване на гражданското участие, се използват активно възможностите на 
интернет.

ГЛАВА ТРЕТА 

ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ 

Възникване на членството

Чл. 9. (1) Член на „Движение България на гражданите" може да бъде всеки 
български гражданин, който:

1. притежава избирателни права;

2. приема Устава и програмните документи на „Движение България на гражданите".

3. не е осъждан с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

4. не е член на друга политическа партия;

5. няма принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия.

(2) Членството в „Движение България на гражданите" е доброволно и индивидуално.

(3) Приемането за член на „Движение България на гражданите" се извършва от 
общинското събрание въз основа на подадено писмено заявление от кандидата до 
общинския председател по постоянен или настоящ адрес. Заявлението за членство се 
състои от декларации за съответствие с изискванията на чл. 9 ал.1.

(4) Общинското ръководство е длъжно в седемдневен срок от датата на общинското 
събрание да изпрати заявлението заедно с протокола от общинското събрание на 
Изпълнителния съвет.

(5) Отказът за членство може да бъде обжалван в 14-дневен срок от уведомяването 
пред Контролния съвет.

(6) Членственото правоотношение възниква, ако в 20 дневен срок от получаването на 
заявлението за членство, Изпълнителният съвет не възрази, съответно от момента на 
решението на Контролния съвет за отмяна на отказа за приемане на член.

(7) Учредителите на „Движение България на гражданите" са членове на 
политическата партия по право.
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Удостоверяване на членството и регистър на членовете

Чл. 10.(1) Членството в „Движение България на гражданите" се удостоверява с 
членска карта по образец, утвърден от Изпълнителния съвет.

(2) Приетите членове се вписват в национален регистър на членовете, поддържан на 
хартиен и електронен носител.

Права на членовете

Чл.11. Всеки член на „Движение България на гражданите" има право:

1. да изразява мнение и да прави предложения по всички въпроси, обсъждани в 
„Движение България на гражданите";

2. да участва във формиране на решенията в рамките на органите на „Движение 
България на гражданите" по установения за това ред;

3. да избира и да бъде избиран в органите на „Движение България на гражданите" по 
предвидения в Устава ред;

4. да бъде издиган като кандидат на „Движение България на гражданите" за изборни 
длъжности по установения за това ред;

5. да иска и да получава информация от органите на „Движение България на 
гражданите" съобразно тяхната компетентност.

Задължения на членовете

Чл. 12. (1) Всеки член на „Движение България на гражданите" е длъжен:

1. да работи за постигане на целите на „Движение България на гражданите";
2. да спазва Устава и да изпълнява решенията на органите на „Движение 

България на гражданите";
3. да плаща членски внос;
4. да пази престижа и доброто име на „Движение България на гражданите".

(2) Студенти, учащи и пенсионери са освободени от задължението по т.З. 

Прекратяване на членството

Чл. 13. (1) Членството в „Движение България на гражданите"се прекратява:

1. доброволно - от момента на подаване на заявление за напускане до 
Изпълнителния съвет;

2. с изключване - по решение на Изпълнителния съвет, а в случаите, когато 
членът е и член на Националния съвет, Контролния съвет или общинско 
ръководство от Националния съвет, при поведение, което противоречи на Устава 
или решенията на органите на „Движение България на гражданите", когато с 
действията си уронва престижа и доброто име на партията или когато се 
кандидатира от името на други политически партии като кандидат за местни, 
парламентарни, президентски избори или избори за европейски парламент, както 
и когато заеме политическа длъжност в правителство, което не е съставено или
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за което не е получило санкция от Изпълнителния съвет на Движение България 
на гражданите;

3. при отпадане - при констатиране на неплащане на членски внос за повече от 
една година и след отправена писмена покана за плащане на дължимия членски 
внос;

4. в други случаи, предвидени в закона.

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет в 14- 
дневен срок от уведомяването. Решението на Контролния съвет е окончателно.

Регистрация на симпатизанти

Чл. 14. (1) Симпатизант на „Движение България на гражданите" може да бъде всеки 
гражданин с избирателни права, който не е осъждан за умишлено престъпление от 
общ характер и споделя ценностите на „Движение България на гражданите".

(2) Симпатизантите се регистрират от общинските ръководства въз основа на 
подадено писмено заявление.

Права и задължения на симпатизантите

Чл. 15. (1) Всеки симпатизант на „Движение България на гражданите" има следните 
права:
1. да участва в дискусионни клубове по чл. 7;

2. да изразява мнение, да прави предложения и да участва в обсъжданията на 
общинските събрания с право на съвещателен глас;

3. да участва в събития, организирани от „Движение България на гражданите";

4. да иска и да получава информация от общинските ръководства и областните 
координатори за политиката и позициите на „Движение България на гражданите" по 
отделни въпроси.

(2) Всеки симпатизант е длъжен да пази престижа и доброто име на „Движение 
България на гражданите".

Заличаване от регистъра

Чл. 16. Симпатизант на „Движение България на гражданите" се заличава от 
регистъра по негово искане или по решение на общинското ръководство при 
неизпълнение на задължението по чл. 15, ал. 2.

Обжалване на отказ за регистрация и на решение за заличаване от 
регистъра

Чл. 17. Отказът за регистрация на симпатизант, както и решението за заличаване на 
симпатизант от регистъра подлежат на обжалване пред Контролния съвет в 14-дневен 
срок от уведомяването. Решението на Контролния съвет е окончателно.



Д В И Ж Е Н И Е
БЪЛГАРИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИ

Видове органи

Чл. 18. Органите на „Движение България на гражданите" са национални и 
териториални.

Национални органи

Чл. 19. Национални органи на „Движение България на гражданите" са:

1. Национално събрание;
2. Национален съвет;
3. Председател;
4. Изпълнителен съвет;
5. Контролен съвет.

Териториални органи

Чл. 20. (1) Териториални органи на „Движение България на гражданите" са:

1. Общински събрания;
2. Общински ръководства;
3. Общински председатели;
4. Областни координатори.

(2] В градовете с районно деление териториални органи по т. 1, 2 и 3 се определят за 
всеки район.

Състав на органите

Чл. 21. (1) В органите на „Движение България на гражданите" могат да участват 
само членове на политическата партия.

(2) Член на орган на „Движение България на гражданите" може да го напусне по свое 
желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено заявление.

(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на Националния или 
Контролния съвет на „Движение България на гражданите” съставът се попълва с 
кандидат от съответната изборна листа, получил следващия по брой гласове на 
последното Национално събрание. При предсрочно прекратяване на мандата на член 
на Изпълнителния съвет, Председателят може да предложи избор на нов член по 
реда на чл. 32, ал. 3.

(4) Всеки член на орган на „Движение България на гражданите" има право на един 
глас.

Участие на външни лица в заседанията на органите

Чл. 22. На заседанията на органите на „Движение България на гражданите" могат да 
бъдат канени външни лица, в това число представители на граждански организации, 
академичните среди и отделни експерти.
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Звена с помощни функции

Чл. 23. По решение на Националния съвет могат да се създават експертни, 
консултативни и други звена с помощни функции.

ГЛАВА ПЕТА 

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ 

Раздел I

Национално събрание 

Състав

Чл. 2 4 .(1) Националното събрание е върховен орган на „Движение България на 
гражданите".

(2) Националното събрание се състои от делегати по право и делегати, определени от 
общинските събрания. ,

(3) Делегати на Националното събрание по право са:

1. Председателят;

2. Членовете на Националния съвет;

3. Членовете на Контролния съвет;

4. Народните представители, членовете на Европейския парламент, министрите и 
областните управители, които са членове на „Движение България на гражданите";

5. Кметовете на общини и председателите на общински съвети, които са членове на 
„Движение България на гражданите";

6. Областните координатори.

(4) Процедурата за провеждане на общински събрания за избор на делегати и 
нормата на представителство се определя с решение на Националния съвет при 
отчитане на постигнатите от "Движение България на гражданите" резултати на 
проведени национални избори.

Свикване

Чл. 25. (1) Националното събрание се свиква най-малко веднъж на три години по 
решение на Националния съвет, с което се определя и графикът за провеждане на 
избор на делегати.

(2) Националното събрание може да се свика и по искане на най-малко 1/4 от 
общинските събрания.

(3) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, 
датата, часа и мястото на провеждане на Националното събрание и по чия 
инициатива се свиква.
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(4) Поканата се публикува най-малко в един национален ежедневник, на интернет 
страницата на партията и се поставя на видно място в сградата, където се намира 
адресът на управление на „Движение България на гражданите", не по-късно от един 
месец преди насрочения ден.

Правомощия

Чл. 26. (1) Националното събрание:

1. приема и изменя Устава;

2. избира председателя и членовете на Националния съвет;

3. избира членовете на Контролния съвет;

4. приема отчетите на Националния съвет и на Контролния съвет;

5. приема процедурни правила за избор на органи на „Движение България на 
гражданите";

6. определя годишния членски внос;

7. приема решение за сливане, вливане, отделяне, разделяне, както и за 
прекратяване на „Движение България на гражданите".

(2) По въпроси, които не са включени в дневния ред на Националното събрание, не 
могат да се приемат решения.

Кворум и мнозинство

Чл. 27. (1) Националното събрание може да заседава и приема решения, ако на него 
присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум 
Националното събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия 
дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите делегати.

(2) Всеки делегат на Националното събрание има право на един глас.

(3) Националното събрание приема решенията си с мнозинство повече от половината 
от присъстващите, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

(4) Членовете на органите по чл. 26, ал. 1, т. 2 и т. 3 се избират съгласно принципа 
най-много получени гласове за определен кандидат до запълване на квотата за 
съответния орган, като в случаите на равенство на гласовете за определени 
кандидати, между тях се провежда жребий.
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Раздел II

Национален съвет 

Състав и мандат

Чл. 2 8 .(1) Националният съвет е ръководен орган на „Движение България на 
гражданите", който отговаря за политическа стратегия на партията в периода между 
две Национални събрания.

(2) Националният съвет се състои от председателя на „Движение България на 
гражданите", изборни членове и членове по право.

(3) (Изм. - Решение на НС от 01.10.2016г.) Изборните членове са 49 и се избират от 
Националното събрание за срок от 3 години.

(4) (Изм. - Решение на НС от 01.10.2016г.) Членове по право са областните 
координатори, които не са избрани за членове на Националния съвет, както и 
областните управители, кметовете на общини и на райони, народните представители, 
членовете на Европейския парламент, министрите и председатели на общински 
съвети, които са членове на „Движение България на гражданите".

Заседания

Чл. 29. (1) Националният съвет се свиква на заседания от председателя на 
„Движение България на гражданите" най-малко 4 пъти годишно.

(2) Националният съвет може да бъде свикан и по инициатива на най-малко 1/5 от 
неговите членове.

(3) Свикването се извършва най-малко 1 седмица преди датата на заседанието чрез 
писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на 
провеждане на Националния съвет. За валидна покана се счита e-mail с посоченото 
по-горе съдържание, който е изпратен на електронния адрес на члена на 
Националния съвет.

(4) Председателят на „Движение България на гражданите" ръководи заседанията на 
Националния съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции се 
изпълняват от упълномощен от председателя заместник-председател на „Движение 
България на гражданите".

Правомощия
Чл. 30. Националният съвет:

1. определя насоките на дейността, мисията и стратегията на „Движение България на 
гражданите" между две национални събрания, както и позициите на политическата 
партия по отношение на националната и коалиционната политика;

2. (Доп. - Решение на НС от 30.09.2017г.) приема бюджета на ПП „Движение 
България на гражданите", както и отчет за изпълнението му, съставен при условията 
и по реда на НСС /Национални счетоводни стандарти/;

3. приема решение за свикване на Национално събрание на определена дата, място и 
при определен дневен ред;



©Д В И Ж Е Н И Е  
БЪЛГАРИЯ НА 
ГРАЖДАНИТЕ

4. изключва членове на „Движение България на гражданите", които са и членове на 
Националния съвет, Контролния съвет или общинско ръководство на партията;

5. определя графика и процедурата за провеждане на общински събрания и нормата 
на представителство за избор на делегати на Националното събрание;

6. (Доп. - Решение на НС от 30.09.2017г.) създава експертни, консултативни и други 
звена с помощни функции, вкл. активно използвайки възможностите на Интернет и 
социалните мрежи.

7. приема правилници за дейността на партията;

8. избира по предложението на председателя членовете на Изпълнителния съвет;

9. освобождава членовете на общинското ръководство, общинските председатели, 
областните координатори и заместник областните координатори при наличието на 
някое от основанията на чл.42 ал. б т.З и назначава временно изпълняващ 
длъжността общински председател или областен координатор до провеждане на нов 
избор;

10. избира национален предизборен щаб по предложение на Изпълнителния съвет;

11. (Нова - Решение на НС от 01.10.201бг.) създава вътрешнопартийни организации 
и взема решение за закриването им.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Националният съвет може да заседава, ако присъстват повече от 
половината от неговите членове. При липса на кворум Националният съвет се 
провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законен, 
независимо от броя на присъстващите членове.

(2) Националният съвет приема решения с мнозинство повече от половината от 
присъстващите членове, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

Раздел III

Изпълнителен съвет 

Състав и мандат

Чл. 32. (1) Изпълнителният съвет е изпълнителен орган на „Движение България на 
гражданите", който осъществява оперативното ръководство на партията и отговаря за 
политическите й позиции и становища по ключови въпроси в периода между 
заседанията на Националния съвет.

(2) Изпълнителния съвет се състои от председателя на „Движение България на 
гражданите" и между 11 и 15 членове.

(3) (Доп. - Решение на НС от 30.09.2017г.) Председателят предлага за утвърждаване 
от Националния съвет членовете на Изпълнителния съвет от състава на изборните
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членове на Националния съвет. Предходни председатели на ПП „Движение България 
на гражданите", по тяхно желание, имат право да присъстват на заседанията на 
Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас. По въпроси свързани със 
съответния МИР и с решение на Изпълнителния съвет, областни координатори може 
да бъдат поканени на заседание на Изпълнителния съвет с право на съвещателен 
глас.

(4) Изпълнителният съвет на „Движение България на гражданите'' се избира за срок 
от 3 години.

(5) Не може да бъде член на Изпълнителния съвет лице, което е едновременно с това 
и член на Контролния съвет, областен координатор, заместник областен координатор 
или член на общинска ръководство.

(6) В случай, че мандатът на член на Изпълнителния съвет се прекрати предсрочно, 
Председателят може да предложи за утвърждаване от Националния съвет нов член на 
Изпълнителния съвет измежду изборните членове на Националния съвет. 
Председателят е задължен да предложи попълване на състава на Изпълнителния 
съвет, когато числеността му спадне под изискуемия в чл. 32, ал. 2 минимум.

Заседания

Чл. 33. (1) Изпълнителният съвет се свиква на заседания от председателя на 
„Движение България на гражданите" най-малко веднъж месечно.

(2) Изпълнителният съвет може да бъде свикан и по инициатива на най-малко 1/4 от 
неговите членове.

(3) Председателят на „Движение България на гражданите" ръководи заседанията на 
Изпълнителният съвет и координира дейността му. В негово отсъствие тези функции 
се изпълняват от упълномощен от председателя заместник-председател на „Движение 
България на гражданите".

Правомощия

Чл. 34. Изпълнителният съвет:

1. осъществява оперативното ръководство на „Движение България на гражданите", 
включително опазва и се разпорежда с неговото имущество и отговаря за 
организацията и управлението на администрацията на партията;

2 .следи за изпълнението на решенията на Националния съвет и Националното 
събрание;

3. приема решения по текущи политически въпроси;

4. осъществява координация на дейността на териториалните органи на партията;

5. утвърждава кандидатурите на „Движение България на гражданите" за изборни 
длъжности;

6. утвърждава, изключва и констатира отпадането на членове на „Движение България 
на гражданите'', с изключение на членовете по чл. 30, т. 4;
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7. утвърждава заместник областни координатори на „Движение България на 
гражданите" по предложение на областния координатор;

8. утвърждава общинските ръководства след тяхното избиране;

9. организира провеждането на предизборни кампании и участието на „Движение 
България на гражданите" във всички видове избори и предлага на Националния 
съвет национален предизборен щаб;

10. отчита дейността си пред Националния съвет най-малко веднъж годишно.

11. (Изм. - Решение на НС от 30.09.2017г.) утвърждава правила за организацията и 
дейността на вътрешнопартийните организации, утвърждава националното им 
ръководство, както и свиква органите им при необходимост

12. (Нова - Решение на НС от 01.10.2016г.) Може да избере говорител и главен 
секретар на „Движение България на гражданите."

Кворум и мнозинство

Чл. 3 5 .(1) Изпълнителният съвет може да заседава, ако присъстват повече от 
половината от неговите членове.

(2) Изпълнителният съвет приема решения с мнозинство повече от половината от 
присъстващите членове, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

(3) Изпълнителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички 
членове са предварително уведомени и протоколът за взетото решение е подписан 
без възражения и забележки от всички членове на Изпълнителният съвет.

Раздел IV

Председател

Избор

Чл. 36. (1) Председателят на „Движение България на гражданите" се избира от 
Националното събрание за срок от три години.

(2) Редът за издигане на кандидати за председател се определя в процедурните 
правила по чл. 26, ал. 1, т. 5.

(3) Кандидатите за председател се оповестяват предварително, като се осигурява 
възможност за поставяне на въпроси.

Правомощия

Чл. 37. (1) Председателят на „Движение България на гражданите":

1. представлява „Движение България на гражданите";

2. Координира дейността на Националния и Изпълнителния съвет;
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3. свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на Националния и 
Изпълнителния съвет;

4. организира изпълнението на решенията на ръководните органи на „Движение 
България на гражданите";

5. формулира Изпълнителните позиции на „Движение България на гражданите" по 
текущи въпроси, възникнали между заседанията на Националния и Изпълнителния 
съвет, които изискват незабавна реакция;

6. избира измежду членовете на Изпълнителния съвет от 2ма до 4ма заместник- 
председатели на „Движение България на гражданите";

7. назначава и освобождава служителите в администрацията на „Движение България 
на гражданите".

8. Предлага за избор от Националния съвет членовете на Изпълнителния съвет.

(2) Председателят може да делегира отделни свои правомощия на заместник- 
председателите на „Движение България на гражданите" за определен срок.

Раздел V

Контролен съвет 

Състав и мандат

Чл. 38. (1) Контролният съвет е контролен орган на „Движение България на 
гражданите".

(2) (Изм. - Решение на ИС от 01.10.201бг.) Контролният съвет се състои от 13 
членове, избирани от Националното събрание.

(3) Членовете на Контролния съвет се избират за срок от три години.

(4) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който ръководи 
заседанията на съвета и координира дейността му.

(5) Председателят на Контролния съвет има право да присъства на заседанията на 
Националния съвет и Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас.

(6) Членовете на Контролния съвет имат право да присъстват на заседанията на 
Националния съвет с право на съвещателен глас.

(7) Не може да бъде член на Контролния съвет лице, което едновременно с това е и 
член на Националния съвет, Изпълнителния съвет, областен координатор, заместник 
областен координатор или член на общинско ръководство.
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Правомощия

Чл. 39. (1) Контролният съвет:

1. следи за спазването на Устава и програмните документи на „Движение 
България на гражданите" и за изпълнението на решенията на Националното 
събрание и на Националния съвет;

2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на „Движение България 
на гражданите" веднъж годишно или по искане на председателя;

3. проверява отчетността и деловодната работа на областните координатори и 
общинските ръководства;

4. разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
5. разглежда и се произнася по жалби срещу откази за приемане на членове, 

решения за изключване на членове, откази за регистрация на симпатизанти и 
решения за заличаване на симпатизанти от регистъра;

6. периодично информира за дейността си Националния съвет и представя отчет 
пред Националното събрание.

(2) Жалби или сигнали за нарушения се изпращат до Контролния съвет в 14 дневен 
срок от датата на нарушението.

Кворум и мнозинство

Чл. 40. (1) Контролният съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече 
от половината от членовете.

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от 
членовете, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

(3) Контролният съвет приема решенията си в 30 дневен срок от подаване на 
жалбата, доколкото в закона или в Устава не е предвидено друго.

ГЛАВА ШЕСТА 

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ

Общинско събрание

Чл. 41. (1) Общинското събрание се състои от всички членове на „Движение 
България на гражданите" в общината и се провежда най-малко веднъж годишно по 
инициатива на общинското ръководство, на най-малко 1/4 от членовете на 
политическата партия в общината или по решение на Националния съвет.

(2) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от 
членовете.

При липса на кворум общинското събрание се провежда един час по-късно на същото 
място и при същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите.

(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.
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(4) Копия от протокола от заседанието на общинското събрание и от присъствения 
списък на членовете се изпращат на Националния съвет.

(5) Общинското събрание:

1. избира общинско ръководство и го предлага за утвърждаване на Националния 
съвет;

2. приема отчет на общинското ръководство за политическото и организационно 
развитие, както и отчет на общинското ръководство за приходите и разходите на 
"Движение България на гражданите" в общината;

3. (Изм. - Решение на НС от 01.10.201бг.) предлага на Изпълнителния съвет 
кандидатури за общински съветници и кметове на „Движение България на 
гражданите" на територията на съответната община, както и кандидатури за народни 
представители в съответния избирателен район

4. предлага на Националното събрание кандидатури за членове на Националния и 
Контролния съвет и избира делегати, които да представят общината на Националното 
събрание.

Общинско ръководство

Чл. 42. (1) Общинското ръководство осъществява политиката на „Движение България 
на гражданите" на територията на общината и информира членовете и 
симпатизантите за дейността на политическата партия.

(2) (Изм. - Решение на НС от 30.09.2017г.) Общинското ръководство се състои от 3 
до 7 души, сред които председател и заместник- председатели.

(3) Не може да бъде член на общинско ръководство лице, което е народен 
представител, член на Европейския парламент, министър, заместник-министър, 
областен управител, заместник областен управител, както и областен координатор.

(4) Общинското ръководство се избира от общинското събрание и се утвърждава от 
Изпълнителния съвет за срок от две години.

(5) Общинското ръководство заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията се 
свикват от общинския председател, от една трета от членовете на общинското 
ръководство, от Националния съвет или от Изпълнителния съвет и са законни, ако 
присъстват повече от половината от членовете на общинското ръководство. 
Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

(6) (Изм. - Решение на НС от 01.10.201бг.) Правомощията на общинския председател 
или на член на общинското ръководство се прекратяват при:

1. подадено писмено заявление за напускане;

2. прекратяване на членството в „Движение България на гражданите";

3. с решение на Националния съвет - при поведение, което противоречи на Устава, 
при увреждане на престижа и доброто име на „Движение България на гражданите" 
или при системно неизпълнение на решения на националните органи на „Движение 
България на гражданите".



О Д В И Ж Е Н И Е  
БЪЛГАРИЯ НА 
ГРАЖДАНИТЕ

(7) Решението на Националния съвет по ал. 6, т. 3 подлежи на обжалване пред 
Контролния съвет в 14-дневен срок от уведомяването. Решението на Контролния 
съвет е окончателно.

(8) (Изм. - Решение на НС от 01.10,201бг.) Националният съвет назначава временен 
общински председател или временно общинско ръководство, когато:

1. в продължение на повече от една година без основателни причини не се свиква 
общинско събрание или заседания на общинското ръководство по предвидения в 
Устава ред.

2. са налице спорове относно легитимността на избора на общинско ръководство.

3. общинското ръководство системно не изпълнява решенията на националните 
органи на „Движение България на гражданите".

4. (Нова - Решение на НС от 01.10.2016г.) са налице условията на чл.42, ал. 6, т. 3 
по отношение на общинския председател или повече от половината от общинското 
ръководство.

(9) В случаите на предходната алинея назначеното временно общинско ръководство 
организира избор на ново общинско ръководство в срок до една година.

(10) (Нова - Решение на НС от 01.10.201бг.) На територията на една община (район) 
може да има само едно общинско ръководство.

Общински председател

Чл. 43. (1) Общинският председател ръководи дейността на общинското ръководство 
и на общинското събрание и организира изпълнението на решенията на общинското 
събрание и националните органи на „Движение България на гражданите".

(2) (Изм. - Решение на НС от 01.10.201бг.) Общинският председател свиква, 
предлага дневния ред и ръководи заседанията на общинското ръководство и 
общинското събрание. Общинският председател уведомява членовете на общинското 
събрание за времето, мястото и дневния ред на събранието не по-рано от 7 дни преди 
началото му, освен в специални случаи, като причините за по-краткия срок се 
посочват в протокола

(3) (Нова - Решение на НС от 01.10.2016г.) Общинският председател отчита 
дейността си пред общинското събрание най-малко веднъж годишно.

(4) (Нова - Решение на НС от 01.10.2016г.) Общинският председател е длъжен да 
свика общинско отчетно-изборно събрание не по-късно от 7 дни преди изтичането на 
мандата му

Областен координатор

Чл. 44. (1) Областният координатор координира дейността на общинските 
председатели на територията на съответния многомандатен избирателен район.

(2) (Изм. - Решение на НС от 01.10.2016г.) Не може да бъде областен координатор 
лице, което е народен представител, член на Европейския парламент, министър, 
заместник-министър, както и член на общинско ръководство.
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(3) Областният координатор се избира от Областно събрание за срок от 2 години при 
условия и ред, определени от Националния съвет.

(4) По отношение на прекратяването на правомощията на областния координатор се 
прилагат разпоредбите на чл. 42, ал. б и 7.

(5) (Изм. - Решение на НС от 30.09.2017г.) Най-малко веднъж на три месеца 
областният координатор организира среща на общинските председатели в съответния 
район за обсъждане на въпроси, свързани с дейността на ПП „Движение България на 
гражданите".

(6) (Изм. - Решение на НС от 30.09.2017г.) Най-малко веднъж на три месеца 
областен координатор в град с районно деление /София, Барна и Пловдив/ 
организира среща, на която се канят всички членове на ПП „Движение България на 
гражданите'' от съответния МИР.

(7) (Нова -  Решение на НС от 30.09.2017г.) Най-малко веднъж на шест месеца 
областните координатори в област София-град организират съвместна среща, на 
която се канят всички членове на ПП „Движение България на гражданите" от 
областта."

(8) (Нова - Решение на НС от 30.09.2017г.) На срещите по ал.5, 6 и 7 присъстват 
народните представители, областните управители, кметовете на общини, кметове на 
райони и общинските съветници, членове на „Движение България на гражданите" от 
съответния район и/или област.

(9) (Предишна ал.б - Решение на НС от 30.09.2017г.) Изпълнителният съвет може да 
назначи и заместник областни координатори, които да подпомагат и заместват 
областните координатори, когато те не могат да изпълняват своите функции.

ГЛАВА СЕДМА 

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Източници

Чл. 45. Дейността на „Движение България на гражданите" се финансира от собствени 
приходи и от държавна субсидия в съответствие с правилата и ограниченията, 
предвидени в закона.

Собствени приходи

Чл. 46. Собствените приходи на „Движение България на гражданите" могат да бъдат 
от:

1. членски внос;

2. собствени недвижими имоти;

3. дарения и завещания от физически лица;

4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не 
противоречи на закона;
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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 . заеми от банки.

Ползване на държавна субсидия

Чл. 47. „Движение България на гражданите" ползва държавна субсидия в случаите и 
по реда, определени в закона.

Финансов контрол

Чл. 48. Финансовият контрол върху дейността на „Движение България на 
гражданите" се осъществява по предвидения в закона и Устава ред.

ГЛАВА ОСМА 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Събрания и заседания

Чл. 49. (1) В предвидените от закона или устава случаи, събранията и заседанията 
на органите на „Движение България на гражданите" се свикват с писмена покана или 
по електронната поща с е-мейл, изпратен на електронната поща на члена на 
съответния орган и съдържат датата, часа, мястото на провеждане и проект за дневен 
ред.

(2) За проведените събрания на териториалните органи, както и за проведените 
заседания на техните ръководства задължително се съставят писмени протоколи, в 
които се отразяват часът, датата и мястото на провеждане, дневният ред, имената на 
присъствалите представители от висшестоящите органи и поименен списък на 
присъстващите членове.

(3) Копия от протоколите за проведените заседания на общинските ръководства и 
събрания се изпращат на Изпълнителния съвет от общинското ръководство в 
седемдневен срок от датата на събранието или заседанието.

(4) Всички решения се вземат от органите на „Движение България на гражданите” с 
явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за 
тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.
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Прекратяване

Чл. 50. (1) Движение България на гражданите" се прекратява при:

1. решение за сливане с или вливане в друга партия;

2. решение за разделяне на две или повече партии;

3. решение за саморазпускане;

4. други случаи, предвидени в закона.

(2) При прекратяване на „Движение България на гражданите” по т. 1-3 от 
предходната алинея, Националният съвет определя начина на разпореждане с 
имуществото й.

Правомощия на Учредителното събрание

Чл. 51. Учредителното събрание на „Движение България на гражданите" може да 
приема всички решения, които са от компетентността на Националното събрание.

Приложение на закона

Чл. 52. (1) За всички неуредени в Устава въпроси се прилагат разпоредбите на 
българското законодателство.

(2) В случай че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по 
право от императивните му правила.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В общини, в които няма избрано общинско ръководство, заявлението за членство 
се подава до съответния областен координатор, а в случай че няма назначен избран 
областен координатор, до Националния съвет.

§ 2. (1) В срок до две години от учредяването на „Движение България на 
гражданите" общинските събрания избират общински ръководства.

(2) До избора на общински ръководства те се назначават от Националния съвет.

Този Устав е приет единодушно от учредителите на политическа партия „Движение 
България на гражданите" на 1 юли 2012 г., изменен от Националното събрание на 
партията на 21 септември 2013 г., изменен и допълнен от Националното събрание на 
партията на 01.10.2016 г., изменен и допълнен от Националното събрание на 
партията на 30.09.2017 г.


