
У С Т А В
на политическа партия „СВОБОДЕН НАРОД

I. ОБЩИ П ОЛО Ж Е Н И Я
Ч л. 1 . ( 1 )  "Свободен народ“ е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с 

Конституцията на Република България и Закона та политически те партии (3ГIП).
(2) Политическа партия "Свободен народ" е сдружение на граждани, които приемат принципите на 

свободата, справедливостта и солидарността, опазването на околната среда и устойчивото развитие, 
утвърждаването и зачитането на човешките права, съхраняването на националната идентичност и 
културно-историческото наследство, парламентарното републиканско държавно управление с 
разширяване на пряката демокрация, социалната пазарна икономика.

(3) Политическа партия "Свободен народ" поставя за своя i лавна цел изграждането на Трета 
българска република, в която властта да бъде върната на суверена -  българския народ, който със 
средствата на представителната и пряката демокрация да решава съдбините на страната. Партия 
..Свободен народ“ е за създаване на свободно гражданско общество с парламентарна демокрации, в което

^ ц с  се допуска диктат на изпълнителната над законодателната власт. Партия ..Свободен народ" е за 
^ ^ ъ з даване на социална пазарна икономика, в която пълната заетост е преследвана цел със средствата на 

развитието на свободното предприемачество и закрилата на малките, средните и микро-предприя тията.
(4) Член на политическа партия "Свободен народ" може да бъде всеки пълнолетен гражданин на 

Република България без разлика на пол. раса. произход, професия, образование, вероизповедание и 
сексуаш а ориентация, който не е поставен под запрещение, не е лишен от граждански права и приема 
водещите принципи, на тази организация, нейната Учредителна декларация и Устав.

(5) Не могат да бъдат членове на политическа партия "Свободен народ“, членове на други 
политически партии, граждани с екстремистки прояви, както и с ясно изразени действия и бизнес, които 
унищожават малкия бизнес в страната, сериозно увреждат околната среда и природата и са в разрез с 
международното и напионалното законодателство.

Чл. 2. (1) Политическа партия “Свободен народ" е юридическо лице със седалище гр. София, район 
..Лозенец'", ул. ..Капитан Тодор Ночев" №  30. има собствени банкови сметки и печат.

(2) Емблемата на партията е името на партията ..Свободен народ . изписано със специален запазен 
шрифт. Буквите са с бял цвят на светло син фон. Виж Приложение 1.

(3) Знамето на партията е светло синьо с пропорция на дължината спрямо ширината 5:3. На знамето е 
*^^ю бразено  името на партията - ..Свободен народ“ , изписано с бели букви на синия фон със съшия 
■ запазен шрифт, както па емблемата па партията.

(4) На английски език името на партията се изписва като "Svoboden Narod -  Free People .

Ч л . 3. (1) Политическа партия “Свободен народ" осъществява своята дейност в съответствие с 
Консти туцията на Република България, действащото законодателство и този устав.

(2) Политическа партия "Свободен народ“ развива своята обществена дейност като зачита 
общоприетите нравствени и морални принципи, спазва принципа на търпимост и тол ерангноо  към 
различните мнения и идеи. като едновременно с това последователно се придържа към собствените си 
идейни принципи.

(3) Политическа партия "Свободен народ" недвусмислено отхвърля и заклеймява насилието, 
тероризма, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, 
общочовешките и екологични ценности.

Чл. 4. Основните принципи на политическа партия Свободен народ“ са:
1. Свободата, справедливостта и солидарността като етични и политически основополагащи

принципи;
2. Утвърждаване и зачитане на човешките и гражданските права;
3. Отстояване на принципите па парламентарната демокрация и републиканското държавно 

устройство в съчетание с разширяване на полето на прилагане на формите на пряка демокрация.
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4. Социалната пазарна икономика и преследването на пълна заетост чрез развитие на 
предприемачеството и закрила на малките, средните и микро-предприятията;

5. Защита на социалния диалог, на тристранни го и двустранното сътрудничество между социалните 
партньори и развитие на индустриалните отношения;

6. Опазването на околната среда и устойчивото развитие на икономиката;
7. Осигуряване на качествено, съвременно и достъино образование и здравеопазване.

Чл. 5. Цели и задачи па политическа партия „Свободен народ“ са:
(1) Изграждане на България като демократична република с парламентарно управление при пълно 

върховенство на закона и с широко прилагане на инструментите на пряката демокрация; Насърчаване на 
консолидирането на силно и влиятелно гражданско общество; Приемане па закони и утвърждаване на 
практики, гарантиращи усъвършенстването и развитието на пряката и представителната демокрация.

(2) Изработване и приемане на законова нормативна база насочена приоритетно към насърчаване на 
заетостта, закрила па матките, средните и микро-предприятията. гаранция за възстановяването и 
замогването на средната класа като основен икономически и обществен фактор в България.

(3) Изграждане на социална пазарна икономика в България със стремеж към постигане на пълна 
заетост.

(4) Приемане на закони и нормативни актове и въвеждане на практики, гарантиращи максимално 
опазването на околната среда и осигуряващи защитата й. Изработване и въвеждане на образователни 
програми, които да осигуряват високо ниво па екологична култура и съпричастност на подрастващите

вцколения и обществото към проблемите на защитата и опазването на околната среда и на у с т о й ч и в о т о  

азвитие.
(5) Запазване на нациопалната идентичност и културното наследство на българите у нас и в чужбина.

Чл. 6. (1) За постигане на своите цели и задачи политическа партия „Свободен народ” ще 
пропагандира, разпространява и действа с всички разрешени от законите средства. Политическа партия 
„Свободен народ’ участва на всички видове избори за законодателна и изпълнителна власт, органи на 
местно самоуправление и президент и вицепрезидент, както и на изборите за Европейски парламент.

(2) Политическа партия “Свободен народ“ осъществява собствени издания и участва в издаването на 
средства за масова информация. Участва в и изработва програми и предавания в електронните медии, 
присъства в интернет пространството.

(3) За изброените в ад. 2 средства партията се придържа към действащото законодателство.

Чл. 7. (1) Политическа партия “Свободен народ" поддържа и развива връзки и контакти със сродни 
национални и международни партии и сдружения в рамките на своите цели и задачи. Партия „Свободен 
народ" следи тенденциите в развитието на международното социалдемократическо движение и 
еволюцията на социалдемократическите идеи. които взима пред вид при формулирането на предлаганите 
от партията политики.

(2) Политическа партия „Свободен народ“ е широко отворена за сътрудничество със 
социалдемократически партии и граждански организации със социалдемократическа ориентация от 
Европа и света. Членството на партия „Свободен народ" в международни организации не е самоцел и ще 
се осъществява, когато не води до ограничения в свободата на действие на партията.

(3) Политическа партия „Свободен народ" се солидаризира с всички действия на организациите на 
социалните партньори -  профсъюзи и работодатели, които са насочени към постигане на по-висока 
заетост, към защита на малките, средните и микро-предприятията, към повишаване на 
производителността на труда, към повишаване на образователното ниво и на професионалната 
квалификация на човешките ресурси, към постигане на устойчиво развитие и към опазване на околната 
среда.

II. ЧЛЕНСТВО.  ПРАВА И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я  НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Чл. 8. Политическа партия „Свободен народ“ е доброволно сдружение на български граждани с 

избирателни права.
(1) Членството е индинидуално по постоянен, или настоящ адрес, в една местна организация. 

Допуска се членство и в друга местна организация по преценка на члена на партията.



(2) Членството сс придобива въз основа на лично волеизявление па кандидата за член до местна 
организация, придружено от декларация по образец, одобрена от Националния съвет. Решение за 
приемане се взема от събранието на местната партийна организация в едномесечен срок.

(3) Членството в партията се прекратява:
а. по собствено желание, заявено писмено пред местната или областната партийна организация;
б. при отпадане поради неучастие в работата на местната партийна организация или неизпълнение 

на задълженията без уважителни причини в продължение па една година, което сс констатира па 
събрание на местната организация;

в. при изключване:
г. при смърт.

(4) Отказ за членство или прекратяване на членство може да бъдат обжалван в 30 (тридесет) дневен 
срок o r  уведомяването пред Контролната комисия, която трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен 
срок.

Чл. 9. Всеки член на политическа партия ..Свободен народ" има право;
1. да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните 

решения;
2. свободно да изказва и отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от 

дейността на партията;
3. да избира и да бъде избиран в партийните органи;
4. да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности 

непосредствено или със свои предложения до съответните органи;
5. да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност, 

като отправя устно или писмено предложенията си;
6. да сезира Контролната комисия за нарушения на устава и правилата на работа в партията;
7. да участва лично. когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 10. Всеки член на политическа партия ..Свободен народ" е длъжен:
1. да спазва принципите и Устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и 

на партийните решения;
2. да разпространява и утвърждава партийните принципи;
3. да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация;
4. да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на партията;
5. да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции:
6. да плаща индивидуален членски внос.

III. СТРУКТУРИ  
ф  Местна организация (МО)

Чл. 11. (1) Основна структура на партията е местната организация, която се състои от всички 
членове на партията на територията на една община. Местни структури на политическа партия 
..Свободен народ" се създават при наличие па най-малко седем членове ма партията, живеещи па 
територията на една община, по инициатива на тези членове, или на Националния съвет.

(2) На територията на една общ ина може да има само една партийна организация.
(3) Н градовете с районно деление районите имат статут иа общ ина по смисъла на този Устав.
(4) Когато на територията на дадена област има членове на партията, недостатъчни за създаването на 

местна организация или е налице един член на партията, може да се създаде предс']авителс1 но на 
..Свободен народ“ за съответната община.

(5) Местната организация прекратява съществуването си:
а. когато повече от година членовете й остават по-малко от 7;
б. при решение на Националния Съвет.

Чл. 12. (1) Местната организация провежда събрания по своя инициатива, или по решение на 
висшестоящите партийни органи не по-рядко от веднъж месечно. Партийното събрание е ръководен 
орган, който приема решенията за дейността па организацията.



(2) Местната организация па политическа партия „Свободен народ" формира и осъществява 
политиката на партията съгласно програмата. Устава и решенията на висшестоящите органи на 
територията, на която е създадена.

(3) Местната организация решава въпроси за членството в партията, налагането на наказания на 
членовете й. за финансовата дейност и стопанисването на предоставеното общопартийно имущество 
съгласно съответните правила на работа в парт ията.

(4) Местната организация определя своите представители за всяка Национална конференция и за 
Областния съвет, когато той се провежда на квотен принцип.

(5) Местната организация определя кандидатите на партията за изборни длъжности в местната власт 
на своето ниво. съгласно правилата за издигане на кандидатури за местни органи на власт и след 
съгласуване с Националния Съвет.

(6) Местната организация провежда отчетно-изборно събрание веднъж на 2 години и избира местно 
ръководство с мандат от 2 години. Извънредно отчетно-изборно събрание може да се свика по искане па 
30% от членовете на местната организация, или по инициатива на висшестоящ орган.

Областен съвет (ОС4
Чл. 13. Когато на територията на дадена област съществуват две и повече местни организации, в 

тази област се създава Областен съвет.
(1) Областният съвет се състои от всички членове на партията, членуващи в местните организации

дадената област.
(2) Когато членовете на партията в дадена област са повече от 75(седемдесет и пет), Областният 

съвет се конструира на квотен припннп. определен от Националния съвет.
(3) На територията на дадена Област може да има само един Областен съвет.
(4) Областният съвет определя съобразно правилника за издигане и утвърждаване на кандидати за 

изборни длъжности:
а. кандидатите на партията за изборни длъжности в местната власт на ниво област;
б. кандидатите на партията за парламентарни избори за съответния избирателен район

(5) Областният съвет:
а. заседава поне веднъж на 2 месеца. Извънредно заседание може да се свика по искане на 1/3 от 

местните организации, на 20% o r  членовете, или по инициатива на висшестоящ орган.
б. провежда отчетно-изборно събрание веднъж па 2 години и избира Областно ръководство с 

мандат от 2 години. Извънредно отчетно-изборно събрание може да се свика по искане на 30% от 
местните организации или по инициатива на висшестоящ орган,

в. участва в разработването, популяризирането и осъществяването на политически програми и 
конкретни политики на партията в съответствие с обществените нужди и партийните принципи.

г. участва в планирането и провеждането на национални, регионални и местни обществени 
Щ К тании  на партията.

д. организира и провежда избирателните кампании на партията в съответната област.
(6) Областният съвет определя своите представители в Националния Съвет.

(7) Областния съвет прекратява съществуването си. когато в него влизат по-малко от две местни 
организации.

IV. ОРГАНИ
Чл. 14. Органи па политическа партия „Свободен народ” са:

а) 11ационалната конференция.
б) Националният Съвет,
в) Изпълнителният Съвет (ИС),
г) Контролният Съвет (КС).
д) Областните ръководства,
е) Местните ръководства.

Национална конференция
Чл. 15. Пационалната конференция е върховен орган на партията. Нейните решения са 

задължителни за всички членове, структури и органи на партията, освен ако не влезат в явно 
противоречие с действащото законодателство.
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Чл. 16. (1) Националната конференция работи на делегатски принцип. Квотата на делегатите от 
местните организации за 11ационалната конфереция се определя с решение на Националния съвет.

(2) Делегати на Националната конференция по право са членовете на Националния съвет и на 
Контролния съвет, председателите па Областните и Местните ръководства.

Чл. 17. (1) Националната конференция се свиква от Националния съвет най-малко веднъж на две 
години, както и до четири месеца след провеждане на парламентарни избори.

(2) Националната конференция може да се свиква и по общо решение иа не по-малко от 30 % от 
членовете на партията.

(3) Националната конференция се свиква чрез писмена покана, отправена до всяка местна 
организация. В поканата са описани нормите на представителство, определени от Националния съвет и 
предложения дневен ред.

Чл. 18. Националната конференция:
1. приема, изменя и допълва устава:
2. приема програмните документи и решения за политиката на партията:
3. избира Изпълнителен съвет и 20 члена на Националния съвет с мандат 2 години;
4. избира Контролен съвет с мандат 2 години:
5. приема отчетите на Националния съвет:
6. взема решение за прекратяване на партията или за сливане с други партии с мнозинство от 3/4 от 

делегатите.

Национален съвет
Чл. 19. (1) Националният съвет е висш орган па партията в периода между Националните 

конференции.
(2) Решенията на Националния съвет са задължителни за членовете, структурите и органите на 

партията с изключение на Националната конференция и Контролния съвет.

Чл. 20. Националният съвет се състои от:
а. членовете на Изпълнителния Съвет:
б. 20 члена, избрани от Националната конференция;
в. по двама представители на всеки Областен съвет, като единият е председателят на Областния 

съвет.

Чл. 21. Националният съвет заседава най-малко веднъж на три месеца и определя позициите на 
партията по отношение на националната политика в рамките на решенията на Националната 
^ ^ ф е р е и ц и я .

Чл. 22 Националният съвет :
1. изготвя и приема правилници и правила на работа в партняш  - приложения на настоящия устав, в 

това число Правилник за финансовия ред. Правилник за провеждане на изборни кампании и 
номиниране на кандидати за изборни длъжности и др.:

2. осъществява политиката на партията според решенията на Националната конференция;
3. подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за 

членове на Европейски парламент. Подпомага методически кампаниите за избор на органи на местно 
самоуправление.

4. създава помощни тематични комисии;
5. приема свой бюджет, който отчита пред Националната конференция:
6. определя квотните принципи за органите, които се конструират на квотен принцип:
7. палата наказания на своите членове, след становище на Контролния Съвет, с обикновено 

мнозинство:
8. налага наказания на членове на Контролния Съвет, след становище на Контролния Съвет, с 

мнозинство от 2/3:
9. Националният съвет свиква:

а) редовните заседания на Националната конференция:
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и) извънредни заседания на Нациопалната конференция, когато в Изпълнителния Съвет са 
овакантени повече от 3 места:

10. взима решения по коалиционнага политика с квалифицирано мнозинство от 2/3.

Чл. 23. Заседанията на Националния съвет се председателстват на ротационен принцип от един от 
сьлредседателите на партията, който подготвя и оповестява дневен ред поне 5 дни преди заседанието.

Изпълнителен съвет (ИС)
Чл. 24. Изпълнителният съвет е оперативният орган па партията, който се състои от следните 

членове, всеки с право на глас. избрани с мандат от 2 години:
а. петима съпредседатели;
б. ковчежник;
в. петима члена

Чл. 25. Изпълнителният съвет:
а. оркш изира изпълнението на решенията на Националния съвет, провежда определената политика 

и предприема инициативи за осъществяването и:
б. изпълнява координационни функции, решава текущи въпроси:
в. взема решения по имуществени и финансови въпроси на партията, които не са от изключителна 

компетентност на Националната конференция, или Националния съвет;
г. предоставя на местните организации необходимата им информация по всички интересуващи ги 

^ Р ф о с и  относно работата на партията;
д. свиква Националния съвет на заседания и се отчита текущо пред него:
е. при необходимост определя говорител на партията.

Чл. 26. (1) На първото си заседание, членовете на ИС разпределя!' помежду си области на 
отговорност.

(2) При подаване на оставка, напускане, или смърт на член на ИС. функциите му се преразпределят 
между останалите членове на ИС.

Чл. 27. (1) Съпредседатели ге имат следните функции:
1. представляват заедно партията:
2. свикват заседанията на ИС:
3. подготвят отчети за дейността на ИС,
4. на ротационен принцип ръководят заседанията на Националния съвет.

(2) Ковчежникът отговаря за обшия контрол на финансите на партията и оказва методическа 
помощ на структурите по финансови въпроси.

Контролен съвет ГКО
Ч л. 28. Контролният съвет се състои от двама съпредседатели. и трима члена, избрани от 

Националната конференция

Чл. 29. Контролният съвет изработва правилник, по който работи, след утвърждаване от 
Националния съвет.

Чл. 30. Контролният съвет осъществява текущ и постоянен контрол, като:
а. проверява спазването на устава и правилниците за работа в парт ията от партийните членове, 

органи и организации;
б. проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и 

организации;
в. упражнява вътрешен контрол върху изпълнението па партийния бю джет и върху имуществото 

на партията;
1 . изготвя и представя годишен доклад за дейността си на всяка Напионална конференция;
д. изготвя становища за налагане на следните наказания на членове на партията:

- забележка:
- предупреждение за изключване;
- изключване.
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Областпо ръководство
Чл. 31. Областното ръководство се състои от следните членове, избрани от Областния съвет с 

обикновено мнозинство. с мандат от 2 години, всеки с право на глас:
а. председател;
б. областен касиер:
в. петима члена.

Чл. 32. Областното ръководство:
а. координира дейността на местните организации в областни и национални кампании:
б. подготвя и свиква заседанията на Областния съвет за съответната област;
в. отговаря за организациопното развитие на партията в областта.

Местно ръководство
Чл. 33. Местното ръководство се състои от петима члена и се избира ог местната организация с 

обикновено мнозинство. В него влизат:
а. председател или двама съпредседатели.
б. секретар-касиер.
в. трима или двама члена.

Чл. 34. Местното ръководство:
а. координира и ръководи дейността на местната организация 

V  б. провежда политиката и изпълнява решенията на Националната конференция. НС. ИС и 
Областния съвет па територията па общината:

в. информира членовете и симпатизантите за следваната политика;
г. събира и разходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред събранието на местната 

организация за получените приходи и направените разходи:
д. свиква и ръководи заседанията на местната организация.

Чл. 35. При подаване на оставка, напускане или смърт на председател или на съпредседател на 
местната организация се свиква събрание па местната организация за избор па нов такъв в срок от един 
месец.

V. И М У Щ Е С Т В О  И СРЕДСТВА.  Ф И Н А Н С О В А  Д Е Й Н О С Т
Чл. 36. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и други предвидени от закона 

източници.
(1) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:
1. месечен членски внос с минимален размер от 0.5 процента от минималпата пенсия в страната.

^  2. собствени недвижими имоти:
™  3. дарения и завещания съгласно действащата нормативна уредба за политическите иаргии;

4. лихви от 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) Собствени приходи на политическата партия „Свободен народ" са и приходите от 
фондонабиращи мероприятия.

(3) Политическа партия „Свободен народ" може да ползва 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 приходите от предвидените оз закона източници и приходите
по ад. 1. т. 1. 2 и 5. както и по ал. 2.

(5) Непаричните приходи по ал. 1 и ал. 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона 
за счетоводството.

Чл. 37. Политическа партия „Свободен народ":
1. не може да извършва стопанска дейност;
2. няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.
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Чл. 38. Цялата дейност на партията се осъществява при стриктно съблюдаване на законите на 
Република България и собствените й нормативни документи.

Чл. 39. Начините за събиране и разходване финансовите средства на партията се определят с 
правилник, който се утвърждава от Националния съвет.

VI. П РОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Чл. 40. (I)  Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато 

присъстват повече от половината им членове.
(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия 

кворум, се изчаква I час. след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен 
ред започва своята дейност и може да взема решения.

(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас. освен 
ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.

(4) 1 ласуването при вземането на решения е явно, освен ако съответното събрание не реши да е 
тайно.

(5) Гласуването на кандидатури е тайно, освен ако събранието не реши да бъде явно. Решението за 
явно гласуване сс взима с квалифицирано мнозинство от три четвърти от присъстващите.

(6) При избор на членове на ИС. IIC или КС се прилага общо гласуване с низходящо подреждане на 
резултатите от вота.

(7) За работата на Изпълнителния Съвет не се прилагат алинеи 2. 3 и 4 на чл. 40.

Ч л . 41. Заседанията на всички органи и структури на партията са открити за всеки член на партията, 
който може да присъства като гост. освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за 
закрити.

Чл. 42. Заседанията на местните организации и областните съвети са открити за всички граждани, 
освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.

Чл. 43 . Публичност в работата на структурите и органите на партията.
(1) Националният съвет с решение определя не-публичен статут на партийни документи.
(2) Документите на партията са достъпни за всички партийни членове.
(3) Всеки гражданин може да поиска копия от публичните документи след заплащане на такса по 

тарифа, според Правилника за финансовия ред.
(4) Документите по всички текущи процедури за вземане па решения и по всички постъпили 

сигнали и становища се предоставят за свободен достъп чрез интернет, като остават там най-малко 1 
година след приключване на процедурите.

(5) Създава се специално пространство на страницата на партията за предоставяне на достъп до

f jKVMeHTH чрез интернет по провежданите кампании, които се съхраняват в база данни в достъпна 
орма. със система за търсене по различни критерии, гака че да служат за експертна помощ на всеки 

потребител на интернет пространството.
(6) От всяко събрание или заседание на структура или орган на партията се съставя протокол, който 

се подписва от председателя на заседанието и протоколчика.

Чл. 44. Дискусионно пространство и хоризонтални връзки в партията.
(1) Комуникацията и обмяната на информация между членове на различни местни организации на 

политическа партия ..Свободен народ" се насърчава и подпомага от ръководствата на партията на 
различни нива.

(2) С ъздава се дискусионно пространство на политическа партия ..Свободен народ:‘ в интернет. 
Дискусионното пространство се структурира като интернет форум на три нива. До първо ниво имат 
достъп всички членове на Националния съвет, като възможност да пишат имат членовете на 
Изпълнителния съвет и Контролната комисия. До второ ниво имат достъп всички партийни членове, 
като възможност да пишат имат членовете на Националния съвет. До трето ниво имат достъп всички 
възможни читатели, като възможност да пишат имат членовете на политическа партия ..Свободен 
народ".
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(3) Националният съвет и Изпълнителният съвет на политическа партия „Свободен народ" в j r  
максимална степен се съобразяват със становищата на членовете на партията, изложени в електронното 
дискусионно пространство на партията.

(4) В електронното дискусионно пространство па партията могат да се провеждат допитвания до 
членовете на политическа партия ..Свободен народ". Допитванията могат да се провеждат по решение 
на Изпълнителния съвет или на Националния съвет. Редът и начинът на провеждането им се урежда! с 
правилник, приет от Националния съвет.

(5) Всяка местна организация на политическа партия „Свободен народ" трябва задължително да 
разполага с достъп до електронна поша.

VII. ПРЕКРА ТЯ ВАН Е Д Е Й Н О С Т Т А  НА П О Л И Т И Ч Е С К А  ПАРТИЯ „СВОБОДЕН  Н А Р О Д ”
Чл. 45. Политическа парт ия „Свободен народ" може да прекрати дейността си само с решение на 

Националната конференция е квалифицирано мнозинство от три четвърти от гласовете.

VIII. ПРЕХОДНИ И З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И  РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46. (1) Политическа партия ..Свободен народ" се създава в съответствие със Закона за 

политическите партии.
(2) Делегатите на Учредителното събрание на партията са членове на партията преди записването

им в местна организация.
(3) При учредяването на партията, когато все оше не са структурирани местни организации. 

Н тш онални ят  съвет е в състав от 39 души и се избира с явно гласуване, освен ако Учредителното
събрание не реши друго.

(4) При учредяване на партията. Изпълнителният съвет се избира от учредителите измежду 
избраните 39 члена на Националния съвет с явно гласуване, освен ако Учредителното събрание не реши 
друго.

Чл. 47. Учредителното събрание па политическа партия „Свободен народ" може да приема всички 
решения, които са от компетентността на Националната конференция.

Чл. 48 За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на действуващото 
национално законодателство.

Този устав е приет от учредителите на Политическа партия ..Свободен народ на 14.07.2012 
година.
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