
Устав на Политическа партия 

„Гражданско Обединение за Реална Демокрация 

(ГОРД)”

А. Статут, Цели 

§1 ( Статут)

„Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД)" е политическа партия по 

смисъла на Закона за политическите партии, със седалище и адрес на управление 

в гр. София бул. България 98, сгр. АСТРА, вх. АБ, ет. 1, an. 1А.

§2
Партия „Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД)” се учредява за 

неопределен срок.

§3 (Символи)

(1) Символите на „Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД)” се 

състоят от знаме, печат и знак.

(2) Знакът се състои от от надписа „ГОРД” в син цвят, като буквата „О” е в червен 

цвят и се състои от 12 (дванадесет) червени звезди и под „ГОРД" в по-малък 

шрифт е изписано „Гражданско Обединение за Реална Демокрация'.

(3) Знамето на „Гражданско Обединение за Реална Демокрация” е синьо, по 

средата се намира знакът на Партията по ал. 2.

(4) Печатът на „Гражданско Обединение за Реална Демокрация"" е правоъгълен, а 

вътре се намира знака на „Гражданско Обединение за Реална Демокрация , 

ал.2.
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§4 (Цели и начини за постигането им)

(1) Основните цели и ценности на „Гражданско Обединение за Реална 

Демокрация” са християнството, свободата, равенството и справедливостта. 

Ние подкрепяме желанието и действията на отделната личност и на 

обществото за развитие и усъвършенстване, базирани върху:

- традициите, родовото начало, религията и обичаите;

- родолюбие, посвещаване на идеалите и целите на личността на интересите 

на Отечеството, на неговите език, култура, исторически традиции, идеали, цели 

и стремежи;

- върховенството на закона и равенството на всички граждани пред законите

- гарантиране на сигурността на гражданите и неприкосновеност на частната 

собственост.

- строго спазване на моралните норми и законите в държавата.

- икономическата свобода

- идеите на хуманизма.

Според нас политическата власт трябва да осигурява условия за човешката 

дейност, а не да предписва нейното съдържание. Политиката е подчинена на 

религиозния морал и не може да се счита за самостоятелна сфера на дейност със 

свои собствени закони. Всички ние трябва да съобразяваме действията си със 

съществуващите закони, обичаи и общото благо.

Ще работим за отстояването на националните интереси съобразно глобалните 

икономически и политически реалности; ще се борим срещу корупционните 

практики. Неотменима част от нашите виждания са хуманното отношение към 

нуждаещите се социални групи; провеждането на политика гарантираща 

перспективите пред младото поколение; борбата за опазването на екологичното 

равновесие и разумното използване на природните ресурси.

(2) Тези цели ще постигнем чрез всички демократични методи, произтичащи от 

широко активно гражданско общество, което използва инструментите на 

демокрацията за прогрес и развитие на държавата. Върховенството на закона, 

конкурентноспособен пазар, ефикасна администрация са незаменими методи 

за постигане на целите по ал.1
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Б. Членство

§5 ( Основни положения)

(1)Член на „Гражданско Обединение за Реална Демокрация” може всеки 

гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство. Той 

трябва да споделя вижданията, основните изповядвани ценности и целите на 

партията .

(2) Членството е индивидуално.

(3) От членство са изключени лицата, които по закон нямат право да членуват в 

политическа партия или също така са членове на друга политическа партия.

(4) На местно ниво се разрешава членството само в една местна организация.

§6 ( Процедура по приемане на нови членове)

(1) Приемането на нов член се осъществява посредством подаване на 

индивидуална молба за членство.

(2) Молбата се подава до Националното изпълнително ръководство.

(3) За граждани живеещи в чужбина важи същото.

(4) Молбоподателят ще получи отговор в 14 (четиринадесет) дневен срок, само 

ако молбата му не е одобрена

(5) Ако молбата за членство бъде отказана, кандидатът може да обжалва пред 

Националния надзорен съвет в 15 (петнадесет) дневен срок.

(6) Решението по предходната алинея се обявява в 30 (тридесет) дневен срок от 

постъпване на обжалването в Националния надзорен съвет.

(7) Решението по ал. (6) е окончателно.

§7 ( Права на членовете)

(1) Всеки член има право да участва в Националния съвет, във вътрешнопартийни 

мероприятия, избори и гласувания в рамките на закона и Устава на партията.

(2) Всеки член може да кандидатства за позиция в местни и национални партийни 

органи.
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(3) Право на партийния член е да бъде избран за кандидат на „Гражданско 

Обединение за Реална Демокрация” за кандидат на президентски, 

парламентарни (включително за Европейски парламент) и местни избори, след 

като е избран по реда предвиден в настоящия Устав.

(4) Да сезира Националния надзорен съвет за нарушения на Устава на партията.

§8 ( Задължения на членовете)

(1) Да спазват устава на партията.

(2) Да изпълняват решенията на всички ръководни органи.

(3) Да не вредят с поведението си на партията и на други партийни членове 

§9 ( Задължение за членски внос)

(1) Всеки член има задължение годишно да внася индивидуален членски внос в 

размер на 1 (един) лев.

(2) Учащи се и пенсионери са освободени от членски внос. Всеки член, който 

смята, че се намира в неравностойно положение, може да подаде молба до 

Националното изпълнително ръководство да бъде освободен от вноски на 

членски внос.

§10 ( Прекратяване на членство)

(1) Членството се прекратява в случай на смърт, напускане или изключване.

(2) Националният надзорен съвет може да прекрати членство на едно лице, ако 

това лице виновно е премълчало обстоятелства в молбата си за членство, 

които биха могли да повлияят вурху решението на Надзорния съвет.. 

Засегнатият член има право да оспори отмяната пред Националния надзорен 

съвет в рамките на 15 (петнадесет) дни.

§11 ( Напускане)

(1) Един член може да напусне чрез писмено уведомление до Изпълнителното 

ръководство. Заявлението може да бъде предадено и на местната 

организационна структура

(2) Писменото уведомление има действие от момента , в който е получено от 

партийна структура.



(3) За доброволно напускане се приема и случаят, когато един член не внесе 2 

(три) поредни индивидуални членски вноски и в едномесечен срок след 

поканата да го направи, не е платил дължимите вноски.

§12 ( Дисциплинарни мерки)

(1) . Общинското (районно) ръководство и Националното изпълнително 

ръководство могат да налагат дисциплинарни мерки спрямо членове на 

партията, които нарушават Устава на партията.

(2) Дисциплинарните мерки са:

1. Предупреждение

2. Забележка

3. Отстраняване от пост в партията

4. Изключване от членство в партията
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§13 (Изключване)

(1) Член на партията може да бъде изключен, само ако умишлено е нарушил 

настоящия Устав и/или е навредил на партията.

(2) Други причини са влязла в сила присъда срещу партийния член или 

нарушаване на особени отношения на доверие, свързани с позицията на члена 

във структурата на Партията.

(3) Решение за изключване взема Националното изпълнително ръководство. То 

подлежи на обжалване в 15 (петнадесет) дневен срок пред Националния 

надзорен съвет. Неговото решение е окончателно.

В. Симпатизанти 

§14 ( Статут)

(1) Като симпатизант на Партията може да се регистрира всеки български 

гражданин с избирателни права.

(2) Симпатизантите се регистрират в местната общинска (Районна) организация и 

спомагат за реализиране дейностите на Партията. Симпатизантите са 

осободени от плащане на членски внос

(3) Симпатизантите нямат право да гласуват на партийни събирания.

Г. Равнопоставеност 

§15 ( Равнопоставеност)

Всички членове на партията са напълно равнопоставени без оглед на заеман пост,

пол, произход или някакъв друг белег.

Д. Структура

§16 ( Териториална структура)

(1) Структурата на партията на територията на страната отговаря на 

административната структура на Р. България. Изключения са допустими след 

одобрение от Националното изпълнително ръководство

(2) Не е възможно на територията на една община/един район да има повече от 

една партийна структура.
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(3) Правилата за общински/районни организации се прилагат аналогично за 

градовете с районно деление.

§17 { Органи)

Партията има национални и местни органи.

§18 ( Национални органи)

Националните органи са:

- Национален съвет

- Национално изпълнително ръководство

- Председател и заместник- председател(и) на партията

- Национален надзорен съвет 

§19 ( Местни органи)

Местните органи са:

- Областен съвет

- Областен представител

- Общински (районен) съвет

- Общинско (районно) изпълнително ръководство

- Общински (районен) председател и общински (районен/ни) заместник- 

председател/и

§20 ( Легитимност на решения)

(1) Органите на Партията имат кворум и с това могат да взимат легитимни 

решения, ако присъстват повече от половината от членовете, имащи право на 

глас.

(2) Преди започване на събирането, председателстващият събранието трябва да 

удостовери легитимността на събирането според предната алинея.

(3) При липса на кворум, заседанието се отлага с един час го-късно на същото 

място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се 

явят.

§21 ( Необходимо мнозинство)

(1) Решения се вземат с обикновено мнозинство. При равенство на гласовете, 

предложението се счита за неприето.



(2) За промени в Устава се изисква % мнозинство, както и за предсрочно 

освобождаване на председателя на партията.

(3) Решения относно финансите на Партията се вземат с обикновено мнозинство 

на Националното изпълнително ръководство.

§22 ( Национален съвет)

(1) Националният съвет е върховният орган на партия „Гражданско Обединение за 

Реална Демокрация (ГОРД)” и се свиква най-малко веднъж на всеки две (2) 

години. Неговите решения са задължителни за всички органи и членове на 

партията.

(2) Членове на Националният съвет по право са всички депутати (включително 

членовете на Европейски парламент), министри, областни управители, 

общински (районни) председатели, кметове излъчени от листата на партията, 

членовете на Националното изпълнително ръководство, Националния 

надзорен съвет

§23

(1) С решение на Националното изпълнително ръководство или на Националният 

надзорен съвет може да се свика извънреден Национален съвет.

(2) По предложение на 1/3 от всички Областни съвети може да се свика 

извънреден Национален съвет. Той трябва да се състои най-късно до един месец 

след решението на поне 1/3 от Областните съвети.



§24 (Свикване)

(1) Задължително условие за легитимността на свикването на Националния съвет 

е публикуване на известие за неговото провеждане поне 15 (петнадесет) дни 

преди неговото провеждане. Публикуването трябва да бъде в национален 

ежедневник и трябва да бъде задължително съпроводено с поставяне на 

предизвестие и в централата на партията. Достатъчно е и обявяване на 

събитието на интернет-страницата на Партията.

(2) Известието за провеждане на Национален съвет трябва да съдържа място, 

дата, точен час и дневен ред.

§25 ( Компетенции на Национален съвет)

Националният съвет:

1. Приема, изменя и допълва чл. 1 ал.1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 15, 18, 19, 21, 25, SI- 

42, 44-50, 52 от Устава на партията.

2. Събеседва и приема политическата програма и стратегия на партията

3. Избира и освобождава Председател и по предложение на Председателя 

заместник- председател/и на партията.

4. Избира членовете на Националния надзорен съвет

5. Приема отчета на Националното изпълнително ръководство

6. Взема решения за прекратяване, разделяне или сливане на Партията с 

друга/и политическа/и Партия/и.

§26 ( Национално изпълнително ръководство)

(-1) Членовете на Националното изпълнително ръководство се избират от 

Националния съвет.

(2) Националното изпълнително ръководство ръководи партията според 

решенията взети от Националния съвет.

(3) То се състои от Председателя на Партията, заместник- председателя/ите и 

има не повече от общо 9 (девет) члена, избрани от Националния съвет за период 

от четири (4) години.

(4) Националното изпълнително ръководство се събира поне веднъж на три



месеца

(5) Изготвя цялостен отчет за дейността си и го представя пред Националния 

съвет.

§27 ( Компетенции)

(1) Националното изпълнително ръководство решава всички текущи въпроси 

свързани с дейността на Партията, включително по чл 23 ал. 1

(2) Носи отговорност за подготовката и провеждането на кампаниите за местни, 

парламентарни и президентски избори, както и за избори за определяне членове 

на Европейски парламент. Също така определя кандидатите от листите на 

Партията за различните избори. Всичко това включва и компетенцията да 

сключва коалиционни споразумения с други партии за съвместно явяване на 

всички видове избори.

(3) Националното изпълнително ръководство е отговорно за връзките на 

Партията с всякакви други национални и международни публични и частни 

институции, партии и организации, като е упълномощено да сключва 

споразумения за сътрудничество и съвместна дейност, както и други подобни 

договори за обща работа с други партии, организации и тн.

(4) Координира дейността на останалите структури и органи на Партията.

(5) Одобрява молбите на кандидат- членовете на Партията, определя размера 

на членския внос.

(6) Прекратяването на членство в Партията е право на Националното 

изпълнително ръководство.

(7) Националното изпълнително ръководство следи за изпълнението на 

националните стратегии и политики от структурите на партията. Има право при 

установяване на нарушения да постановява наказания за отговорните за 

нарушенията лица или органи, включително тяхното отстраняване.

(8) Определя областните представители, окончателно одобрява или 

освобождава лицата за ръководните места в местните структури.

(9) В компетенциите на Националното изпълнително ръководство са също така 

всички административни, имуществени, оперативни и финансови въпроси (вкл. 

заплати, възнаграждения и др.) свързани с Партията и не попадащи в
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изключителните компетенции на Националния съвет

§28

(1) Заседанията на Националното изпълнително ръководство се свикват от 

председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на три месеца, 

както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не 

свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква 

от всеки от заинтересуваните членове.

(2) В началото на всяко заседание се приема дневен ред и председателстващият 

заседанието удоствоверява легитимността на му.

(3) За всяко заседание на Националното изпълнително ръководство се води 

протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, 

изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(4) Заседанието е редовно при условията на чл. 20 от настоящия Устав. За 

присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането 

на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия 

заседанието.

(5) Заседанията се ръководят от председателя на Националното изпълнително 

ръководство, а в негово отсъствие от заместник- председателя/ите на 

Националното изпълнително ръководство или от изрично от председателя 

упълномощено лице.

§29 ( Отговорност)

(1)Националното изпълнително ръководство и негови членовене не могат при 

никакви обстоятелства да поемат задължения, при които те отговарят със

собственото си имущество.

(2) За задължения на Партията, отговаря единствено Партията със собственото си

имущество

§30 ( Председател и заместник- председател на партията)



(1) Председателят е упълномощен да представлява Партията пред трети лица по 

всички въпроси, както и по въпроси, за които е изрично упълномощен от 

Националния съвет или Националното изпълнително ръководство.

(2) Отоговорен е за провеждането на заседанията на Националното изпълнително 

ръководство.

(3) Заместник- председателят/ите замества/т Председателя, когато той е в 

невъзможност да изпълнява задълженията си или е/са изрично упълномощен/и 

от Предеседателя

(4) Председателят води събранията на Националното изпълнително ръководство 

и отговаря за изпълнението на решенията му.

(5) Мандатът на предеседателя и заместник- председател/ите е четири (4) години.

§31 ( Национален надзорен съвет- компетенции)

(1) Националният надзорен съвет следи за изпълнението на:

1. Дали отделните органи/структури на Партията действат според Устава, 

както и за други нарушения на Устава

2. Дали всички партийни органи/структури изпълняват решенията на по- 

висшестоящите органи

3. Контролира изразходването на бюджета и следи всички дейности 

свързани с финансите на Партията

4. Одитира или възлага такъв одит да се извърши веднъж на 12 месеца или 

на период по свое усмотрение, на отделните партийни органи/ структури

5. Спорове/жалби от особено значение за Партията между различни 

членове/ органи на Партията. Дали спорът е от особено значение за 

Партията, е от комптенциите на самият Надзорен Съвет

- Медиационни действия при спорове, жалби

- Решения по чл. 6 ал.5 и чл. 10 ал. 2 от настоящия Устав

(2) Националният надзорен съвет може да налага дисциплинарни мерки по чл. 12, 

решава въпроси свързани с тълкуването на Устава и също така разглежда 

сигнали за нарушения на Устава или други решения.

(3) Всички решения на Националният надзорен съвет са окончателни.



(4) Националният надзорен съвет има право да делегира свои задължения, 

дейности, задачи върху трети лица или органи на партията, освен ако не е 

изрично натоварен, без право на делегиране, да извърши дадената дейност, 

действие и др

(5) Надзорният съвет може да бъде сезиран писмено от всеки член или орган на 

Партията Когато сметне за нужно и е в рамките на компетенциите му, Съветът 

е оправомощен и да се самосезира или да сезира други органи на Партията.

(6) Националният надзорен съвет трябва да изготвя подробен ежегодишен доклад 

за своята дейност и го представя пред Националното изпълнително 

ръководство. При нужда този план се представя и пред Националния съвет.

§32 ( Национален надзорен съвет)

(1) Националният надзорен съвет е орган, който има от 3 до 9 члена.

(2) Членовете на Надзорния съвет се избират и освобождават от Националния 

съвет. След Учредителното събрание, Националния съвет делегира това свое 

право върху Националното изпълнително ръководство .

(3) Заседанията на Националният надзорен съвет се свикват от председателя на 

съвета по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на всеки два месеца, 

както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не 

свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква 

от всеки от заинтересуваните членове.

(4) В началото на всяко заседание се приема дневен ред и председателят 

удоствоверява легитимността на заседанието.

(5) За всяко заседание на Националният надзорен съвет се води протокол, който 

се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило 

протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(6) Заседанието е редовно при условията на чл. 20 от настоящия Устав. За 

присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането 

на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия 

заседанието.



(7) Заседанията се ръководят от председателя на Националното изпълнително 

ръководство, а в негово отсъствие от заместник- председателя/ите на 

Националното изпълнително ръководство или от изрично от председателя 

упълномощено лице 

§33 ( Мандат)

Мандатът на Националният надзорен съвет е четири (4) години.

§34 ( Председател)

(1) Председателят свиква заседанията на Националния надзорен съвет и ги 

ръководи.

(2) Той представлява Националния надзорен съвет пред трети лица.

§35 (Разглеждане на спорове)

(1) Националният надзорен съвет има едномесечен срок да разгледа случая 

всестранно, да изслуша страните, да разгледа доказателствата и да се 

произнесе по случая.

(2) Националният надзорен съвет може да бъде сезиран писмено от всеки член 

или орган на Партията. Когато сметне за нужно и е в рамките на компетенциите 

й, Съвета е оправомощен и да се самосезира или да сезира други органи на 

Партията

§36 ( Общински (районни) организации)

(1) Общинската (районната) организация е компетентна за всички политически и 

организаторни въпроси на Партията в съответната община (район).

(2) Общинска (районна) организация се учредява, ако поне 5 (пет) члена на 

Партията изяват инициатива за това.

(3) Тази инициатива трябва да се прати в писмен вид до Националното 

изпълнително ръководство, което потвърждава или отказва създаването на 

общинската (районната) организация.



При отказ за регистрация на местната структура, инициативния комитет от 

дадената община има право да обжалва решението на Националното 

изпълнително ръководство пред Националния надзорен съвет в 14-дневен 

срок.

§38 ( Общински (районен) съвет)

(1) Общинският (районен) съвет представлява върховният орган на ПП 

„Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД)” на територията на 

дадената община (район) и като такъв решава всички неуредени от Устава 

въпроси,които не са в изричната компетенция на друг партиен орган .

(2) Не се допуска съществуването на две общински (районни) организации на 

територията на една община (район).

(3) В общинският (районен) съвет участват всички членове на партията от 

дадената община (район) с право на глас.

(4) Общинският (районен) съвет се събира поне веднъж в месеца.

(5) Извънредни събрания могат да се проведат по инициатива на 1/4 от членовете 

на общинския (районен) съвет, 1/3 от членовете на Общинското (районно) 

изпълнително ръководство или по инициатива на някои от националните 

ръководни органи на Партията. Извънредно събрание се провежда и след 

всяка среща на Областния съвет, освен в случаите, когато такова вече е 

предвидено.

(6) В срок, не по-късно от 3 месеца преди избори задължително се провежда 

Общинския (районен) съвет за подготовка на изборните стратегии, цели и 

кандидати.

(7) До 1 месец след избори отново се провежда Общински (районен) съвет за 

анализ на резултатите от изборите.

§39

(1) Задължително условие за легитимността на свикването на Общинският

(районен) съвет е публикуване на известие за неговото провеждане поне 14

(четиринадесет) дни преди неговото провеждане. Достатъчно е поставяне на



предизвестие в седалището на Общинският (районен) съвет и обявяване на 

интернет-страницата на Партията.

(2) Известието за провеждане на Общинският (районен) съвет трябва да 

съдържа място, дата, точен час и дневен ред.

§40 ( Членове)

(1) Общинският (районен) съвет се състои от всички членове на Партията на 

територията на дадената община (район).

(2) Членове на Общинският (районен) съвет по право са и всички лица на изборни 

длъжности, излъчени от листата на Партията.

(3) Когато членовете на общинският (районен) съвет са повече от 200, общинският 

(районен) съвет се провежда с делегати, избрани по правилник за 

представителство, утвърден от Националното изпълнително ръководство.

§41 ( Компетенции)

Общинският (районен) съвет има компетенции на местно ниво да:

1. Определя основните политики и програми за дейността на Партията на местно 

ниво, съгласувани с решенията на националните органи

2. Определя кандидатите от местната структура за изборни длъжности, които 

подлежат на окончателно одобрение от Националното изпълнително ръководство

3. Определя представители в Националния съвет и Областния съвет

4. Избира и освобождава общинския (районен) председател, заместник- 

председател и членовете на Общинското (районно) изпълнително ръководство

5. подготовя изборните стратегии, цели и кандидати на местно ниво 

§42 { Общинско (районно) изпълнително ръководство)

(1) Общинското (районно) изпълнително ръководство изпълнява решенията на 

Общинският (районен) съвет и на националните органи на Партията.

(2) Общинското (районно) изпълнително ръководство осъществява политиката и 

дейността на Партията на местно ниво.



(3) Провежда свои открити заседания върху политиката и стратегиите на Партията 

ежемесечно.

(4) Носи отговорност за подготовката и провеждането на предизборните 

кампаниите на територията на съответната община (район).

(5) Координира дейността, политиката и стратегиите с националните и другите 

общински (районни) органи.

(6) Носи отговорност за комуникацията с гражданите, членовете на Партията и 

симпатизантите.

(7) Приема молби за членство и ги препраща към Националното изпълнително 

ръководство.

(8) На всеки 3 (три) месеца отчита дейността си пред Националното изпълнително 

ръководство и пред Общинският (районен) съвет и финансовото състояние на 

местната организация.

(9) В компетенциите на Общинският (районен) съвет са също така всички 

административни, имуществени, оперативни и финансови въпроси свързани с 

общинската (районната) структура на Партията и не попадащи в 

изключителните компетенции на Общинският (районен) съвет или на 

национални органи.

§43

(1) Общинското (районно) изпълнително ръководство има председател, 

заместник-председател и членове.

(2) Броят на заместник- председателите се решава от Общинският (районен) 

съвет, като не може да бъде по-малко от 1 (един) и повече от 3 (трима).

(3) Общо всички членове на Общинско (районно) изпълнително ръководство не 

могат да надвишават 7 (седем) членове.

(4) Мандатът на Общинското (районно) изпълнително ръководство е 2 (две)

години.



(1) Заседанията на Общинското (районно) изпълнително ръководство се свикват 

от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж месечно, 

както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не 

свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква 

от всеки от заинтересуваните членове.

(2) В началото на всяко заседание се приема дневен ред и председателят 

удоствоверява легитимността на заседанието.

(3) За всяко заседание на Общинското (районно) изпълнително ръководство се 

води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и 

лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието 

му

(4) Заседанието е редовно при условията на чл. 20 от настоящия Устав. За 

присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането 

на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия 

заседанието.

(5) Заседанията се ръководят от председателя на Общинското (районно) 

изпълнително ръководство, а в негово отсъствие -  от избран от Общинското 

(районно) изпълнително ръководство негов член

§45 ( Общински (районен) председател)

(1) Общинският (районен) председател е представителят на общинската 

(районната) структура на Политическа партия „Гражданско Обединение за 

Реална Демокрация (ГОРД)”.

(2) Общинският (районен) председател представлява общинската (районната) 

структура и пред Националния съвет

(3) Общинският (районен) председател изпълнява всички текущи задачи свързани 

с дейността на общинската (районната) структура.

(4) Председателят е отговорен за свикването, провеждането и дневния ред на 

заседанията на Общинското (районно) изпълнително ръководство.

(5) Изпълнява решенията на Общинското (районно) изпълнително ръководство и 

на други по-висши партийни органи.
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§46 ( Мандат)

(1) Общинският (районен) председател се избира за срок от 2 (две) години.

(2) Когато временно не е в състояние да изпълнява задълженията си, общинският 

(районен) председател определя свой заместник измежду другите членове на 

Общинското (районно) изпълнително ръководство.

§47 ( Областен съвет)

(1) Областният съвет се състои от всички представители на Общинските 

(районните) организации, областният представител и всички лица, излъчени от 

листата на Партия „Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД)” за 

областта на изборни постове.

(2) На територията на една област може да има само един Областен съвет.

(3) Областният съвет провежда свои заседания най-малко на всеки 6 (шест) 

месеца

(4) Извънредни събрания се провеждат по инициатива на поне % от общинските 

(районните) организации, по предложение на Националния съвет или на 

Националното изпълнително ръководство.

(5) Заседанията на Областния съвет се свикват от председателя

(6) В началото на всяко заседание се приема дневен ред и областният 

представител удоствоверява легитимността на заседанието.

(7) За всяко заседание на Областния съвет се води протокол, който се заверява от 

председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които 

отговарят за верността на съдържанието му.

(8) Заседанието е редовно при условията на чл. 20 от настоящия Устав. За 

присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, 

гарантираща установяването на самоличността му в обсъждането и вземането 

на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия 

заседанието.

(9) Областният съвет се председателства от Областния представител.

(10) В срок, не по-късно от 3 месеца преди избори задължително се провежда 

Областен съвет за подготовка на изборните стратегии, цели и кандидати за 

дадената област.
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(11) До 1 месец след избори отново се провежда Областен съвет за анализ на 

резултатите от изборите.

(12) Подготвя цялостни доклади за дейността си до Националното изпълнително 

ръководство на всеки шест (6) месеца по всички дейности на областната 

структура.

§48

(1) Задължително условие за легитимността на свикването на Областен съвет е 

публикуване на известие за неговото провеждане поне 14 (четиринадесет) дни 

преди неговото провеждане. Достатъчно е поставяне на предизвестие в 

седалището на Областния съвет или на интернет-страницата на Партията.

(2) Известието за провеждане на Областен съвет трябва да съдържа място, дата, 

точен час и дневен ред.

§49 ( Компетенции)

Областния съвет има компетенции на областно ниво да:

1 Определя основните политики и програми за дейността на Партията на 

областно ниво, съгласувани с основните с решенията на националните органи

2. Разработва стратегии и политики за областта

3. Подготвя изборни стратегии и цели за областта.

§50 (Областен представител)

(1) Областният управител може да предложен от Областният съвет за одобрение 

пред Националното изпълнително ръководство. В останалите случаи се 

определя от Националното изпълнително ръководство

(2) Мандатът му е две (2) години. Може да бъде освободен и предсрочно от 

длъжност, ако нарушава Устава, злепоставя Партията и нейният имидж, работи 

срещи идеите и целите на Партията, не изпълнява задълженията си с грижата 

на добър стопанин или сам пожелае да напусне поста.

§51 (Комптенции на областният представител)

Областният представител:

- Представлява „Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД) на
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областно ниво във всички въпроси пред всички държавни и частни органи, 

структури и дружества

- Свиква, подготвя и председателства заседанията на Областния съвет

- Следи за изпълнението на решенията на националните партийни органи както 

и на Областния съвет

- Оказва съдействие при изпълнение дейността на местните органи на Партията, 

при тяхно заявление за такава помощ

- Следи за съгласуваност, последователност и законосъобразност на дейността 

на общинските ( районните) структури

- Представлява партията във всички населени места в областта, където няма 

регистрирани структури на „Гражданско Обединение за Реална Демокрация 

(ГОРД)”

- Изпълнява всички останали решения на Националните органи и на Областният 

съвет

Д. Финанси

§52 (Финансиране и имущество)

(1) Партия „Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД)” се финансира 

според изискванията на Закона за политическите партии и в съответствие с 

всички останали законови изисквания по българското и европейското 

законодателство.

(2) Собствените приходи на партията са приходите от:

(а) членски внос;

(б) собствени недвижими имоти

(в) дарения и завещания от физически лица

(г) лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не

противоречи на чл. 22 ЗПП

(д) 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

(е) както и всички други начини, незабранени със закон



(3) Политическите партии могат да ползват заеми от банки в размер до две трети 

от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.

(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 2, т. 

(а), (б), (г), (д) и (е).

(5) Непаричните приходи по ал. 2 се оценяват по справедлива пазарна цена 

съгласно Закона за счетоводството.

(6) Държавната субсидия може да бъде изразходвана само по предвидените от 

законодателството на Р. България начини.

(7) Разходването на средствата на Партията се базират на вътрешен правилник, 

издаден от Националното изпълнително ръководство. Този правилник е 

достъпен за всички членове на партията, както и за компетентните държавни 

органи.

§53

Членовете на Партията, както и трети лица имат право да правят доброволни

вноски към Партията.

§54 (Ковчежник)

(1) Националното изпълнително ръководство определя и освобождава ковчежника 

на партията.

(2) Всяко общинското (районно) изпълнително ръководство определя ковчежник за 

своята структура. Той трябва да бъде одобрен и от Националната 

изпълнителна комисия.

(3) Ковчежниците водят специален регистър за всички финансови данни (по- 

специално приходи и разходи) на партията/ местната структура.

(4) Единствено Председателят на партията, ковчежникът й, общинският 

(районният) председател, общинският (районен) ковчежник или изрично 

упълномощени от тях лица имат право да приемат дарения за партията.

(5) Ежемесечно местните структури изпращат финансови отчети до Националната 

изпълнителна комисия и ковчежника на Партията

(6) На ковчежника на Партията могат да му бъдат делегирани и други права и 

задължения, регламентирани в допълнителен вътрешен правилник на 

Партията.
- 22  -



(7) Ковчежника на Партията се отчита пред Националния надзорен съвет на всеки 

шест (6) месеца.

§55 (Прекратяване)

(1) Партията може да прекрати своето съществуване, да се слее с друга 

политическа организация или да се раздели само с решение на Националния 

съвет.

(2) За това решение се изисква мнозинство от 2/3.

(3) Законовите уредби уреждат нерагламентираните въпроси в Устава относно 

прекратяването на Партията.

За всички неуредени въпроси в този Устав се приема, че компетентен орган за 

решението им е Националното изпълнително ръководство, ако законът не 

предвижда друго

Е. Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. За всички неуредени въпроси от Устава, се прилагат законите на Р. България, 

като тяхното прилагане се извършва в смисловия и идеен контекст на Устава.

§ 2. Настоящият Устав устав е приет на Националния съвет, провел се на 

22.04.2012 год в гр. София, хотел Кемпински- Зографски.

„§ 3, Променен е с решение на Националния съвет, провел се на .04.03.2013 год в 

гр. София бул. България 98, сгр. АСТРА, вх. АБ, ет. 1, an 1А.

§ 4. Променен е с решение на Националния съвет, провел се на 22.02.2014 год в 

гр. София бул. Джеймс Баучер №76, сгр. БЧК- София, зала Овална.

Председател на ПП „Гражданско Обединение за Реална Демокрация (ГОРД) :

§56
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