
* УСТАВ НА ПО ЛИ ТИ ЧЕСКА ПАРТИЯ  

„ВЪЗРАЖ Д АНЕ"
1. Общ и полож ения

Чл. 1. Политическа партия „ВЪ ЗРАЖ Д АН Е"/или наричана по-надолу за нраткост ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ/ е ю ридическо лице, регистрирано 

по Закона за политическите партии, със седалищ е в град София и адрес на управление: град София, бул."Христо Ботев ' N o.111.

Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на политическа партия Възраждане.
Чл. 3. Политическа партия Възраж дане е д оброволно политическо сдруж ение на български граждани с избирателни права
Чл. 4. (1]. Сим волите на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ са знак, печат и знаме. О бщ инските организации (0 0 ) имат право да ги използват, добавяйки

към тях задълж ително името на общ ината, в която са разположени
Знакът на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ представлява черен лъв, изправен на задните си крака. Под него със златни букви е изписано

ВЪЗРАЖ ДАНЕ
П ечатът на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ е окръж ност в средата, на която е поставен знака на партията, като около него в полукръг е изписано -  

„ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ".
Знам ето на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ е бяло на цвят, като в средата му е разположен знака на партията.
Чл. 5. ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ провежда своите публични прояви, отправя обръщ ения и съставя докум ентите си на български език.
Чл. 6. О рганизацията и дейността на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ се осъщ ествяват въз основа на Конституцията и законите на Република

България
Чл. 7. Принципите, които ни водят, почиват на нашето разбиране за свободата, достойнството и силата на националната общ ност.

2. Цели

Чл. 8 ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ осъщ ествява и ръководи своята дейност въз основа на следните цели:
Съхраняване на ценностите, традициите, идентичността и дем ограф ският потенциал на българския народ, чрез запазване и развитие 

образованието и просветата, като предпоставка за полож ителното развитие на общ еството;

Иконом ически пр оспер и тети  развитие на Република България;
Утвърж даване на страната ни като фактор аа регионалната и глобална сигурност;

Д ърж авна подкрепа за развитието на българската култура;

Запазване и съхраняване на българската природа;
Устойчиво и проспериращ о развитие на регионите и общ ините в Република България;
Възпитаване на българските граждани на родолю бив и възраж дане на традиционните български ценности и морални устои на 

българщ ината в страната и в чуж бина.
Чл. 9, Политическа Партия "ВЪЗРАЖ ДАНЕ" ще постигне целите си чрез спазване Конституцията и законите на Република България, 

своя Устав и програм ните си докум енти и платформи, взаим одействие с български и меж дународни организации, които изповядват 

принципите на свободата и националния суверенитет и участие в законодателната, изпълнителната и местната власт на Република 

България.
3. Органи на партията

Чл. 10. Партията има следните органи:

(1). Централни органи на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ:
1. Конгрес -  върховен орган на партията.
2 Организационен съ в е т/О С / -  върховен политически, организационен и консултативен орган.

3. Централна контролна комисия /ЦКК/ -  върховен контролен орган.
Ш . .  Национален комитет /НК/ -  върховен изпълнителен (ръководен) орган на партията. Членовете му са Председателят на политическа 

партия „Възраж дане", трима негови зам естник-председатели и секретар.

(2). Териториални органи на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ:

1. Областен ръководител /ОР/.

2. Общ инска организация / 0 0 / .
Чл. 11. Централните органи на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ ф орм ират и осъщ ествяват политиката, ръководят дейността и работят за създаването 

на общ ествено д оверие и авторитет на партията. Осигуряват, организират и провеж дат изборните кампании.
Чл 12. Териториалните органи на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ осъщ ествяват политиката и ръководят дейността на партията, в рамките на своите 

територии. О сигуряват и реализират двупосочна връзка с висш естоящ ите структури и органи на партията.
4. Централни органи

4.1. Конгрес
Чл. 13. (1). Конгресът е върховен орган на паргията и се провеж да веднъж на 3 (три) години. Реш енията му са задълж ителни за всички 

членове и органи на ПП „Възраж дане".
(2) Свинването на конгрес става с реш ение на Организационния съвет /ОС/.
(3). Реш ението по ал. 2 се публикува в един национален еж едневник, не по-късно от 7 дни преди датата на Конгреса и съдържа проект 

за дневен ред, дата, място и час за провеж дането му.
Чл. 14. Извънреден конгрес може да бъде свикан по всяко време с реш ение на ОС, с реш ение на НК или по писмено искане на 

половината плюс един от членовете на партията.
Чл. 15. Реш ението за свикване на конгрес - редовен или извънреден, се приема с квалифицирано мнозинство от поне 2/3 от общия 
състав на съответния орган на партията по чл.14, като се определят деня и мястото на провеж дането, както и проекта на дневния ред 

и предлож енията за ръководство на конгреса за провеж дането му и състав на работни групи, когато е необходимо.



Ч/i. 1б. (1). Конгресът на партията се състои от членовете на ОС и ЦКК, Областните ръноводители, които са членове по право, както и от 

делегати от всички същ ествуващ и Общ ински организации, избирани при норма на представителство 1 делегат на 50 члена.

(2). Имената на делегатите, избрани от общ инските организации, се изпращ ат в деловодството на партията, не по-късно от 48 часа

преди деня на Конгреса.

Чл. 17. Конгресът на партията:
(1). Обсъж да и приема проекта за дневен ред, приет от свикващ ия орган, като има правото да го допълва. Конгресът избира и свое

ръководство за провеж дането му и състав на работни групи, когато е необходимо, съгл. Чл.15.

(2). Обсъжда и взема реш ения относно отчетите на ОС, ЦКК и НК.
(3). Избира и определя състава на ОС, НК и ЦКК и освобож дава от отговорност членовете им при изтичане на мандата им или 

предсрочно съгласно устава.
(4). Обсъжда най-важ ните задачи на партията и приема насоки за нейната дейност през предстоящ ия период. Решенията са 

задълж ителни за всички структури, органи и членове
(5). Може да приеме решение за прекратяване на партията по смисъла на Закона за политическите партии, както и реш ение за 
сливане, вливане или коалиция с други политически партии. Квалифицираното м нозинство е от ъ/  (три-четвърти) от присъстващ ите.

(6) Променя, изменя и допълва устава на политическата партия,
(7) Избира пряна председател на ПП „Възраж дане" измежду членовете на ОС, както и другите членове на НК.

(8) Взема реш ения относно други важни въпроси, в съответствие с Устава.

4.2. Организационен съвет /ОС/
Чл. 18. О рганизационният съвет е върховният политически, организационен и консултативен орган на партията. Числеността на 

неговия състав е от 17 душ и, пряко избрани от Конгреса. В техния състав влизат и петте члена на НК
Чл. 19. О рганизационният съвет ръководи работата на партията и решава всички въпроси от текущ ата оперативна политика на ПП 

^ ^ Ъ З Р А Ж Д А Н Е  между конгресите, включително:

- Взема решения за свикване на Конгрес съгласно чл.15;
- Привежда в изпълнение всички решения на Конгреса и възлага на НК ф актическите действия по изпълнението им;

- Сочи лице/а, ноито са пряко отговорни за бюджета на партията и отчитането му;

- Ръководи и проверява дейността на всички териториални органи на партията;

- Приема отчети за дейността на областните координатори;
- Приема и разпорежда с бюджета на партията и ползването на заеми от банки в разм ер до две трети от отчетените в Сметната палата 

приходи за предходната календарна година и предоставяне на необходим ите обезпечения;
- Взема решения относно учредяване или участие на партията в юридически лица с нестопанска цел;
- Взема решения относно осъщ ествяване на издателска дейност, ползване на интелектуална со бственост и авторски права,

- Взема реш ение за конкретните цели, програми и действия, които ще се следват от партията по време на избори;
- при систем но наруш аване на Устава и политическата линия на партията, може да разпуска Общ ински организации с м отивирано 

реш ение;
- Взема реш ение за определяне на Областен координатор на партията за съответната област;

- В случаите, когато няма учредена съответна 0 0 ,  да приема нови членове на ПП „Възраж дане ;

- Да изклю чва членове на партията, по силата на чл. 42;
- Създава работни органи, груби, конференции, заседания и др,публични изяви при нужда извън случаите на чл.48, ал.1.

- други въпроси от неговата компетентност, уредени в този Устав;
ф л .  20. О рганизационният съвет се свиква най-малко веднъж в годината от председателя на партията. Той може да бъде свикан и 

извънредно по инициатива на една трета от членовете на ОС. ОС може да взема и неприсъствени реш ения, подписани от членовете 

му с единодуш ие.
Чл. 21. Заседанията на ОС се председателстват от председателя на партията или от друг член на НК, избран за тази цел, 

непосредствено преди започването им.

4.3. Централна контролна ком исия /ЦКК/
Чл. 22. ЦКК е върховният и постоянно д ействащ  контролен орган на партията. Тя се състои от 3 душ и, избирани и освобож давани 

пряко от Конгреса, който избира и председател изм еж ду тях.
Чл. 23. ЦКК контролира цялостната финансова и деловодна отчетност на партията, съблю дава за опазването на партийното им ущ ество 

вкл. и на 0 0 ,  следи за спазването на Устава от всички централни и териториални органи на партията, има право да ги проверява и да 
изисква отчет от тях, когато сметне за добре и отменя реш енията им, ако противоречат на Устава, Конституцията и законите в 
Република България. ЦКК също така взема решения по текущ и въпроси съобразно своята ком петентност съобразно Устава, както и 

предлага на ЦР за изклю чване членове или 0 0  заради неспазване на ф инансовата дисциплина.
Чл. 24. ЦКК провежда свои редовни заседания, не по-малко от един път в годината, на които приема отчет, който представя пред НК и 

Конгреса, ако той е предстоящ . Заседанията на ЦКК се свикват и ръководят от Председателя на ЦКК. Извънредно заседание може да 
бъде свикано по всяко време и от всеки член на ЦКК, ако е налице нужда от такова. НКК може да взема и неприсъствени реш ения, 

подписани от членовете и с единодуш ие.

4.4. Национален ком итет /НК/
Чл. 25. НК е върховният изпълнителен (ръководен) орган на партията. Той заседава два пъти м есечно и се свиква от председателя на 

ПП „Възраж дане". НКК може да взема и неприсъствени реш ения, подписани от членовете му с единодуш ие.
Чл. 26. НК е колективен изпълнителен орган и се състои от 5 (пет) члена на Ц ентралното ръководство и биват избирани пряко от 

Конгреса. Съставът му е председателя на партията, секретарят и трим а негови зам естник-председатели.



Чп. 27. Правомощ ията на НК са:
1.Представлява Партията пред всички трети ф изически и юридически яйца, органи на държ авната и общ инска администрация, 
съдебната власт и политическите партии. Представителството по предното изречение се извършва от председателя на ПП 
„Възраж дане", който е член на НК. Председателят може писмено да упълном ощ и друг член на НК да представлява от негово име 

партията за отделни действия.
2 .Привежда в изпълнение всични решения на Конгреса и на ОС;

3.Назначава и освобож дава областните ръководители на партията;
4 .Осъщ ествява текущ  контрол и м етодическо ръководство по отнош ение на местните структури на партията, съобразно указанията на 
ОС; НК утвърж дава новоучредените общ ински организации и може да откаж е да утвърди новоучредена 0 0  в случаите, когато 

прецени, че това учредяване е в противоречие с политиката, целите и принципите на ПП „Възраж дане", или че е направено в 

противоречие с разпоредбите на настоящ ия устав и/или закона.

5. Свиква и председателства заседанията на ОС;
6. Решава всички оперативни въпроси, в изборните кам пании, внл. относно коалиции, издигане на кандидати, ф орм иране на листи и 

ДР-
7. Упраж нява правомощ ията на собственин от името на партията, стопанисва, управлява и се разпорежда с недвиж имото и 

д виж им ото_им ущ ество, бюджета и ф инансовите средства на партията; За такива действия ИК може да упълном ощ и писмено 

Председателя на ПП "Възраж дане" да ги извършва и представлява пред всякакви трети лица.

8. Д руги въпроси от неговата ком петентност, уредени в този Устав.
Чл. 28, НК може да преупълномощ ава писмено други членове на ОС, както и областните ръководители да представляват партията 

пред трети лица, по коннретни въпроси.
4.5. Председател на политическа партия „Възраж дане". 

ф п .  29. (1). Председателят на ПП „Възраж дане" е член на НК и е представител на партията пред трети лица.

(2). П редседателят на ПП „Възраж дане" се избира от Конгреса за срок от 3 години.

(3). П редседателят може да свиква заседания на НК, ЦКК и ЦР.
(4) В случай на невъзм ож ност за упраж няване на неговите правомощ ия, партията се представлява заедно от един о т неговите

зам естници и организационния секретар.
(5) Към Председателя на ПП „Възраж дане" има едноличен орган - организационен секретар, който е член на НК и изпълнява 

технически, регистраторски и деловодителски ф ункции, подържа и ръководи регистри, докум ентация на партията, координацията 

между централните органи на партията и общ инските организации, може да извършва действията относно набирането на нови

членове на партията и/или нейните 0 0 ,  и др.
5. Териториални органи

5.1. Областен ръководител
Чл 30 (1). На територията на една или няколко области НК, по реш ение на ОС, назначава Областен ръководител /ОР/, който е 

координиращ  орган на партията за съответната област и се отчита за дейността си пряко пред ОС.
(2) ОР провеж да политиката на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ в региона, като може да се ползва от писмени пълном ощ ия за представителство на 

партията пред всички трети лица, ползва партиен печат, знам е и символи.
Чл. 31 (1). ОР координира дейността на общ инските организации на партията по въпроси, засягащ и региона като цяло.
(2). ОР съдейства за изграждане на местни структури, участва на учредителното им събрание и подписва учредителната 

докум ентация, организира участието на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ в парлам ентарни избори и прави предлож ения до националните органи на 

^ ^ а р т и я т а  по въпроси, отнасящ и се да региона.

5.2. Общ инска организация / 0 0 /
Чл. 32 Основната териториална структурна единица на партията е ОО.
Чл 33. (1). Общ инската организация се изгражда на териториален принцип по инициатива на местния ОР, на НК, на Председателя на 
партията или на ОС и се състои от не по-малко от пет дееспособни физически лица, български граждани, вече приети за членове от 

местния областен ръководител.
(2). Ръководството на 0 0  се състои от Председател, зам -председател и секретар. Последните двама се избират с обикновено 

мнозинство на учредителното събрание на съответната ОО за срок от три години, като след изтичане на мандата им, на редовно 
събрание членовете на 0 0  гласуват за освобож даване от отговорност органите и избират нов техен състав за същия тригодиш ен 

период, отново с обикновено м нозинство. Новоизбраното ръноводство следва да бъде утвърдено от НК.
(3) Всеки от органите на ОО може да бъде оспободен от длъж ност и предсрочно, както с реш ение, взето с обикновено м нозинство от 

членовете на 0 0 ,  така и с реш ение на НК на партията, в случаите, когато НК прецени, че действията му са в ущ ърб на целите, идеите 

или действията на партията или че той действа против нейните интереси, съответно против интересите на членовете на ОО. 

Новоизбраният орган следва да бъде утвърден от НК.
Чл 34. (1). Редовността на учредителното събрание на нова общ инска организация се удостоверява задълж ително чрез присъствието 

на ОР или на член на ОС.
(2). Учредяването на нова организация по предходната алинея се утвърж дава от Националния комитет, който с писмено решение 

приема новоучредената структура.
Чл 35 Всяка една общ инска партийна организация може да провеж да свои събрания и да приема решения по въпроси, отнасящ и се 
до нейния организационен живот, или по въпроси, засягащ и изклю чително района, на който тя действа. Всяка ОО има правото да иска 

пом ощ  от централните органи на партията по въпроси, касаещи организационния въпрос на партията. Всяка 0 0  може да формира 

като подструктура и младеж ка партийна структура, за която се прилагат правилата за 0 0 .



Чл. 36. Всяка 0 0  е длъжна до края на месец януари, чрез своя ОР да представи в ОС писмен доклад за дейността си през отм иналата 

година, както и целите, които си поставя за изпълнение през настоящ ия период.
6. Членство

6.1. Права и задълж ения.
Чл. 37, В ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ може да членува всеки навърш ил 18 години, дееспособен гражданин на Република България, който е готов 

да работи за постигането на целите на ПП „ВЪ ЗРА Ж Д АН Е“, приема нейната Програма, изпълнява реш енията на висш естоящ ите органи 

и не членува в друга партия.
Чл. 38. В партията не м огат да членуват наборни и кадрови военнослуж ещ и, служители в областта на вътреш ната сигурност и 

общ ествения ред, следователи, пронурори, съдии, служители в диплом атическата служба, както и други лица, за които със специален 
закон е забранено членство в политическа партия, както и лица, осъдени с влязла сила присъда за престъпление от общ  характер вил. 

и нереабилитирани, накто и такива, поставени под запрещ ение
Чл, 39. Всеки член нз ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ, има право: Да участва в разработването и осъщ ествяването на политиката и реш енията на ПП 
ВЪЗРАЖ Д АНЕ; Да избира и да бъде избиран в централните и териториални органи на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ; Да избира кандидатите на ПП 
ВЪЗРАЖ ДАНЕ в органите на централната и местна власт; Да бъде избиран като кандидат на ПП ВЪЗРАЖ Д АНЕ в органите на 

централната и местна власт; Да иска и да получава информация от всички централни и териториални партийни органи; Да отправя 

пряко критики, предлож ения и въпроси до всички партийни органи;

Чл. 40. Всеки член на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ има следните задължения:
Да работи за осъщ ествяване на програмата на партията и нейните цели и задачи, като спазва Устава и изпълнява реш енията на 

висш естоящ ите органи; Да участва постоянно в дейността на партията и в изборните кампании; Да има колегиално отнош ение нъм 
останалите членове на партията и към нейните органи; С поведението си в общ еството да допринася за укрепване на авторитета и 
престижа на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ и да не ги уронва в никой случай; Да плаща редовно членения си внос; Да удостоверява правата си с 

^ ^ л е н с к а  карта по образец;
6.2. Ред за възникване и прекратяване на членство
Чл. 41. (1), Приемането на нови членове в партията се извършва в тяхно присъствие на заседание на местната общ инска партийна 

организация, въз основа на сам оръчно попълнено и подписано заявление за членство по образец, приет и утвърден от ОС. ОС 

съхранява регистър на всички членове на партията.
(2). Ако на територията на съответната общ ина няма учредена 0 0 ,  заявлението се подава до ОС, който извършва приема на новия

член.
(3). Всички членове на партията, станали такива по реда на ал. 2, автом атично се превръщ ат в членове на 0 0 ,  от момента на нейното 

учредяване.
Чл. 42. (1). Членството в ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ се прекратява поради напускане, изклю чване, поставяне под запрещ ение, осъж дане за 
престъпление от общ характер с влязла в сила присъда или см ърт и с прекратяване на партията. Напускането става чрез писмено 

заявление и връщане на членската карта.
(2). Изклю чването на членове от партията е изнлючително правомощ ие на ОС. То може да стане, при: неплащ ане на членски внос в 
продълж ение на три последователни месеца; систем но неспазване Устава, Програмата и реш енията на висш естоящ ите органи, 

систем ни или груби действия уронващ и престижа и доброто име на ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ; при злоупотреба с партийни пълном ощ ия или с 

партийни средства и им ущ ество; продълж ително и неизвинително неучастие а дейността на партията по предлож ение на 0 0 ,  

действие против целите и идеите на партията и против нейния интерес, внлючително и по време на предизборна нампания.
(3). Всеки изключен член може да направи възраж ение до ЦР в срок от един месец, след узнаването на реш ението за изключването 

ф у .  Реш ението на ЦР е окончателно.
7. И зборност и м андатност

Чл. 43. Всички мандати на изборните длъж ности в партията са тригодиш ни.
Чл 44 М андат на изборна д лъж ност в партията, може да бъде прекратен предсрочно по всяко време, с реш ение на избиращ ия орган. 
Чл. 45. Член на партията не може да заема повече от една изборна длъж ност, с изклю чение на членовете на НК, които са членове и на 

Ц ентралното ръководство.
8. Адм инистрация, им ущ ество и финанси

Чл. 46. (1). Партията набира своите средства и имущ ества от членски внос, дарения и завещ ания, чрез собствени набирателни или 

разплащ ателни/депозитни банкови см етки, както и по всични други разрешени от този Устав и закона начини.
(2). Размерът на членския внос, реда за събирането, внасянето му в сметки на ПП „Възраж дане и разпределянето му, се определят с 

реш ение на съответната 0 0  или на ОС.
Чл. 47. (1). Приходите и разходите на партията се планират и извърш ват с реш ение и по ред определен от ОС и биват пряко 

контролирани от ЦКК.
(2). О бщ опартийните разходи и им ущ ество се стопанисват от ОС, а ф актически се управляват от НК (за което може да упълном ощ и 

писмено председателя на партията) при спазване на Закона за политическите партии, този Устав и реш енията на ЦР.
Чл. 48. (1). Ако същ ествува необходимост, НК предлага на ОС структура на адм инистративен апарат, който да помага на централните 

партийни органи, при осъщ ествяването на тяхната дейност.
(2). НК назначава служители по така утвърдената структура и сключва трудови договори с тях.

9. Процедурни правила

Чл. 49. (1). Всеки колективен партиен орган може да заседава и приема реш ения при кворум повече от половината от членовете си, с 

изкл. на реш енията на Конгреса по чл. 17, ал. 5.



(2). В случай, че в предварително обявения за започване на заседанието час няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което 

заседанието се провеж да на същ ото място и при същ ия дневен ред, а заседаващ ият орган може да взема всички реш ения от своята 

ком петентност, при наличния кворум и съобразно Устава.
Чл 50. Всички решения се приемат с явно гласуване при обикновено мнозинство, с изклю чение на случаите предвидени в този Устав, 

когато се изисква квалифицирано таковз.

Чл. 51. (1) Всеки член на партията има право на един глас.
(2) Всеки член на НК, ЦКК и ОС, се освобож дава съобразно Устава, както и при:
1. подаване на оставка члез писмено заявление да съответния орган и връщ ане на полученото служ ебно имущ ество;

2. трайна невъзм ож ност поради теж ко заболяване да изпълява длъж ността си повече о т 6 месеца;

3. поставяне под запрещ ение;
4 смърт.

10. Условия и ред за прекратяване
Чл. 52. ПП ВЪЗРАЖ ДАНЕ се прекратява при: решение за сливане или вливане в друга партия; реш ение за разделяне на две и повече 

партии; реш ение за сам оразпускане съгласно устава й; влязло в сила реш ение на Конституционния съд, с което политическата партия 

е обявена за противоконституционна; разпускане с решение на Софийски градски съд поради не участие в избори за народни 

представители, за президент и вицепрезидент или за общ ински съветници и кметове, за повече от пет години от последната съдебна 

регистрация;
Чл. 53. Решенията по чл. 52, т. 1, 2 и 3 се взем ат от върховния орган на партията -  Конгреса.

11. Заклю чителни разпоредби
Чл. 54. За неуредените с този устав въпроси се прилагат решения, статути, правилници, инструкции и др. норм ативни докум енти на 

ЦР, Закона за ю ридическите лица с нестопанска цел, Закона за политическите партии, както и цялото гражданско законодателство в 

^ ^ е п у б л и к а  България.
Чл. 55. Този устав е приет на Учредителното събрание на ПП „ВЪ ЗРА Ж Д АН Е", проведено на 02.08.2014г. в град Плиска.

Н астоящ ият устав отразява промените, приети на проведения Втори национален конгрес на п и  „възраж д ане рроведен на 

16.09.2017г. в гр.Стара Загора.

ПРЕД СЕДАТЕЛ:


