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НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "БЛАГОДЕНСТВИЕ ОБЕДИНЕНИЕ
ГРАДИВНОСТ"

1.0БЩ И ПОЛОЖЕНИЯ

ЧлЛ.(1) „БЛАГОДЕНСТВИЕ ОБЕДИНЕНИЕ ГРАДИВНОСТ“ е политическа 
партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република 
България и със Закона за политическите партии.
(2) ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ е доброволно 
сдружение на граяедани с избирателни права съгласно българското 
законодателство.
(3) ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ съдейства за 
формиране и изразяване на политическата воля на гражданите чрез избори или по 
други демократични начини.
(4) ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ използва 
демократични средства и методи за постигане на политическите си цели.
(5) ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ“ реализира 
програма за духовно обединение на българите и утвърждаване на национална 
идентичност.

Чл.2. Основни принципи, които прокламира и отстоява ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  
ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ" са: утвърждаване на социална, пазарна 
икономика чрез държавно регулиране даваща възможност на отделната личност 
и/или образувания от тях да реализират своя потенциал в интерес на Обществото, 
зачитане на основните права на гражданите отразени в Конституцията и 
международните договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила като: 
право на живот, право на труд и свободно да се ползва от благата от своята трудова 
дейност, право на собственост, право на свободна стопанска инициатива, право на 
здравеопазване и т.н

Чл.З. ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” се учредява за 
неопределен срок, свързан с изпълнението на целите и задачите на сдружението.

Чл.4. ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” е юридическо 
лице със собствени банкови сметки и печат.

II.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СИМВОЛИ

Чл.5. Наименованието е Политическа партия ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ - 
ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ”, изписвано също ПП „БОГ”.

Чл.6. Седалището и адресът на управление е: гр. София, ул. “Верила“ № 1, ет.1, ап.

ОБЕДИНЕНИЕ -Чл.7.(1) Символите на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  
ГРАДИВНОСТ” са знаме, знак и печат.
(2) Знамето съдържа изписване на пълният текст на бял фон както следва: 
Благоденствие -  в бяло с черен контур; обединение -  в зелено; градивност -  в 
червено.



(3) Знакът е ЗВЕЗДА СЪС СЕДЕМ ЛЪЧА В СЕРАДАТА НА КОЯТО ИМА КРЪГ В 
ЦЕНТЪРА НА КОИТО Е ИЗОБРАЗЕНА БУКВАТА ОТ ГЛАГОЛИЦАТА „ЯТ“.ВЪВ 
ВЪНШНИАЯТ КРЪГ Е ИЗПИСАНО ИМЕТО НА ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ 
-ОБЕДИНЕНИЕ -ГРАДИВНОСТ“ Д UKUL
(4) Печатът е кръгъл с изобразен в центъра знака на партията и изписано 
наименованието по обиколката.

Чл.8. Всички документи и материали, издавани от ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  
ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” съдържат наименованието, седалището, адреса 
и данните за регистрация на Партията.

III. ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.9. Основни цели на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  
ГРАДИВНОСТ” са: държавен суверенитет, непосредствено участие на гражданите 
в организацията и управлението на българското общество, осигуряване на 
нормални условия на спокоен и нравствен начин на живот, отстояване 
идентичността на България, националните интереси, духовен просперитет 
повишаване на интелектуалните способности /интелектуалното равнище на 
българите/, преодоляване на разликата във възможностите за развитие, в 
образователното и социално състояние с водещи нации в Европейския съюз.

W  Начините за постигане на целите са: активност на гражданите, 
пропагандиране на идеите и дейността с разрешените от закона методи и средства, 
издаване и участие в издаването на средства за масова информация, 
непосредствено участие в разработване на стратегии, нормативни актове и при 
взимане на политически, икономически и социални решения.
(2) Целите на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” се 
постигат и чрез провеждането на събрания, форуми, митинги, манифестации и 
други законни форми на публични изяви, а също чрез участие в президентски, 
парламентарни, местни избори, чрез представителство в законодателната и 
изпълнителната власт на всички равнища.

IV. ЧЛЕНСТВО В ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ”

Чл.11. (1) Член на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” 
може да бъде всеки дееспособен гражданин на Р България с избирателни права, 
без оглед на неговото обществено и социално положение, произход, раса, пол или 
религия, който спазва действащите правни норми, изразени в нормативните 
актове и приема целите и Устава на сдружението, работи за тяхното 
осъществяване, не членува в друга политическа партия, не е участвал в органи на 
публичната власт от името на друга политическа или гражданска организация.
(2) Членството е доброволно и индивидуално. Осъществява се по реда на Закона 

за политическите партии и настоящия Устав и се удостоверява с членска карта.

Чл.12. (1) Членството се придобива с подаване на писмено заявление по образец
чрез съответната местна структура на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ
-  ГРАДИВНОСТ” в общината по постоянен или настоящ адрес до Националния
съвет, с което се декларира приемане на Устава, целите и начините на постигането 
им.



(2) Заявлението заедно с декларация по образец, одобрен от инициативния 
комитет, на кандидата се подава до Националния съвет чрез съответната местна 
структура на Партията.

(3) Приемането за член на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  
ГРАДИВНОСТ” се извършва от Националния съвет на партията.
(4) Кандидат с постоянно пребиваване извън Р България подава заявление до 
Националния съвет.
(5) Учредителите на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” 
са членове по право на Партията.

Чл.13. Членството в ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ”
възниква от момента на решението на Националния съвет за приемане на нов 
член.

Чл.14. Въз основа на решението на Националния съвет новоприетият член се 
вписва в националния регистър, създаден към Националния съвет.

Чл.15. Всеки член на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” 
има следните права:
а/ да избира, да бъде издиган и да бъде избиран в ръководните органи на партията 
без ограничение на мандатите.
б/да ползва цялата информация и материална база, с която разполага партията.
в/ да отправя предложения и сигнали до всички органи на партията, които са
длъжни в двуседмичен срок от получаването им да отговорят писмено или 
публично.
г/ свободно да представя свои идеи и становища и да ги защитава при о б с ъ ж д а н е ,  
както и да подпомага информирания избор и постигането на консенсус, 
д/ да участва в определянето на кандидати на партията за изборни държавни 
длъжности непосредствено или със свои предложения.
е/ да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на 
партийните решения.
ж/ да избира, да бъде издиган и бъде избиран като кандидат на партията за 
президентски, парламентарни и местни избори и за избори на членове на 
Европейския Парламент.
з/да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност.

Чл.16. Всеки член на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” 
има следните задължения:
а/ да спазва Конституцията и законите на Република България при осъществяване 
на дейността си.
б/ да спазва Устава на партията, да отстоява принципите и ценностите и да работи 
за постигане на целите и за осъществяване на задачите на партията, 
в/ да привлича нови членове.
г/ да изпълнява решенията на висшестоящите органи на партията, 
д/да  заплаща членски внос.
е/ да участва в предизборни кампании и други дейности .
ж/ да не уронва принципите, името и авторитета на партията със своите действия, 
з/ да се информира, да обсъжда, да съдейства за постигане на консенсус при 
взимането на решения и да участва в прилагането на взетите решения.



Чл.17. (1) Членството в ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -
ГРАДИВНОСТ” се прекратява:
а/ с писмено заявление за напускане като прекратяването е в сила от момента на 
подаване на заявлението до Националния съвет. Промяната се вписва незабавно в 
националния регистър и членската карта се връща, 
б/ с изключване по решение на Националния съвет.
в/ при отпадане поради безпричинно неплащане на членския внос в продължение
на две последователни години, както и при други, предвидени в закона и в устава 
случаи.
г/ при възпрепятстване постигането на мнозинство при взимане на решения 
съгласно този Устав, 
д/ при смърт.
(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет, чието 
решение е окончателно.

Чл.18. Когато член на партията без одобрение на Националния съвет се
кандидатира от името на друга политическа партия или организация или като
независим кандидат срещу кандидатите на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -
ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ”, членството му се прекратява с решение на 
Националния съвет.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 19. Организационната структура включва национални, областни и местни 
организации.

Чл. 20. Организационната структура следва административното деление на 
страната.

Чл. 21. Местната структура се предпоставя от административната единица -  
Община/район.

Чл. 22. Към общинската структура могат да се създават групи на териториален 
принцип в рамките на Общината.

VI. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

Чл. 23. Национални органи на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  
ГРАДИВНОСТ” са: - Национално събрание - Национален съвет -  Председател - 
Секретар - Контролен съвет

Чл.24.(1) Националното събрание е върховен орган на партията, което се свиква от 
Националния съвет най-малко веднъж годишно, както и до три месеца след 
провеждане на парламентарни избори.
(2) Националното събрание може да бъде свикано извънредно но решение на
Националния съвет или по искане на 1/3 от членовете на партията чрез подписка 
или петиция.
(3) Националното събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и 

оповестяване на дневния ред чрез обнародване на поканата в „Държавен вестник“



и поставянето й на мястото за обявления на адреса на управление, както и на 
интернет страницата на партията най-малко един месец преди насрочения ден.

(4) Националното събрание заседава при кворум повече от половината от 
членовете с право на глас.
(5) При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и 
заседанието се провежда при наличие на минимум 1/2 от членовете, имащи право 
на глас.
(6) Допустимо е участие в националното събрание чрез конферентна връзка, по 
електронен път, след надлежна идентификация на участниците.
(7) Решенията на Националното събрание са задължителни за всички членове, 

структури и органи на партията.

Чл.25. /1/ Националното събрание действа на делегатски принцип. Квотата на 
делегатите от местните структури - общините за Националното събрание се 
определя по решение на Националния съвет.
(2) Делегати по право на Националното събрание са членовете на Националния 
съвет, на Парламентарната група, които са членове на партията, председателите 
на общинските организации, председателите на общините с районно деление, 
областните координатори.
(3/ Делегатите на Националното събрание действат в съответствие с взетите 
решения на местните структури и на органите, които са ги излъчили, а когато 
такива няма, в съответствие със своите убеждения и съвест, в съответствие с този 
Устав и действащото законодателство.

Чл.26. Националното събрание има следните правомощия:
1. Приема Устава на партията и прави изменения и допълнения в него;
2. Приема Политическа програма на партията и прави изменения и допълнения в 
нея;
3. Избира Председателя и Секретаря и по тяхно предложение избира още седем от 
общо девет членове на Националния съвет;
4. Избира Председател и трима членове на Контролен съвет;
5. Приема финансовия отчет на Националния съвет;
6. Взима решения за прекратяване, сливане и разделяне на партията с пълно 
мнозинство от делегатите.

Чл. 27.(1) Националният съвет е висш орган на партията в периода между 
Националните събрания с мандат от четири години.
(2) Решенията на Националния съвет са задължителни за членовете, структурите 
и органите на Партията с изключение на Националното събрание на.
(3) Председател на партията свиква заседанията на Националния съвет не по- 
малко на всеки три месеца. При искане на 1/2 от членовете на Националния съвет, 
Председателя е длъжен да свикат заседание на Националния съвет.
(4) Националният съвет може да взима решения с не по-малко от 2/3 от членовете 
при наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства.
Чл. 28. Националният съвет:
1. Изготвя и приема правилници по приложение на този устав.
2. Осъществява политиката на партията според решенията на Националното 
събрание. 3. Подготвя и провежда кампаниите за парламентарни, президентски и 
местни избори и за избори на членове на Парламента на Европейския съюз.
4. Създава тематични комисии.



5. Приема в края на всяка година план за действие на партията, предложен от 
Председателя.
6. Приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание.
7. Определя квотните принципи за органите.
8. Свиква редовните и извънредните заседания на Националното събрание.
9. Взима решения с абсолютно мнозинство по изпълнение на коалиционната 
политика съобразно принципите, определени от Националното събрание.
10. Избира Национален координатор.
И. Свиква най-малко веднъж на 6 месеца Национално съвещание на местните и 
областните координатори.
12. Определя Национален изборен щаб за национални и европейски 
парламентарни избори.
13. Приема протоколно решение за участие в избори и за формиране на 
кандидатски листи. F
14. Издига кандидатури за парламентарни, президентски и местни избори и за
избори на членове на Парламента на Европейския съюз самостоятелно или в 
коалиция.
15. Отлага или освобождава от членски внос лица, които са извън страната за
повече от една година, учащи се, пенсионери и лица в затруднено материално 
състояние. г

Чл. 29. Председателя на партията:
1. Представлява Партията пред другите политически сили, Държавата, 
чужбина™ "РеД ‘*ЖЗИЧеСКИ " юРидически лица и други институции в страната и

2. Свиква заседанията на Националния съвет.
3. Подготвят отчети за дейността на Националния съвет.
4. Ръководи заседанията на Националния съвет като може да делегира тази 
функция на друг присъстващ член на съвета.
5. Отговарят за изпълнението на Плана за действие на партията пред

ационалния съвет и пред Националното събрание и изготвят отчет за 
изпълнението му.
6. Назначава администрацията на партията.

партията*РЯ ^  П°ДЯВаНе В СЪДЗ ” а необх°Димите документи за регистрация на

Чл.ЗО. Секретар към Националния съвет:
1. Съдейства на Председателя по организационните въпроси.
2. Активно работи по привличане на членове на Партията и създаване на 
организации в местните структури-общините.
3. Координира и подпомага дейността на местните организации, на регионалните 
и зоналните координатори чрез осигуряване на достъп до основни партийни 
документи и предоставяне на организационни данни.
4. Организира архивирането на цялата документация на партията и поддържа 
базата с лични данни на членовете
5. Отговаря за организирането на общите мероприятия на партията.
6. Осъществява контакти по организационни въпроси с други партии.

VII. ОБЛСТНИ ОРГАНИ



Чл.31. (1) Областни органи се създават за осъществяване на функциите на 
областната структура на партията.
(2) Националният съвет определя Областния съвет в състав от пет членове за 
всяка Област, които са областни координатори, с мандат от четири години.
( ) Заседанията на Областния съвет се свикват от председателя, избран от 
членовете му с абсолютно мнозинство при кворум повече от половината от 
членовете с право на глас.
(4) При липса на кворум в обявения начален час, се изчаква един час и
заседанието се провежда при наличие на минимум 1/2 от членовете, имащи право 
на глас. г
(5) Допустимо е участие в Общинския съвет чрез конферентна връзка, по 
електронен път, след надлежна идентификация на участниците.
(6) Областният съвет може да взима решения с не по-малко от 1/2 от членовете при
наличие на извънредни и/или неотложни обстоятелства. Мненията и гласуването
по разглежданите въпроси при тези решения се протоколират и обобщават от
председателя, които заверява достоверността на решението с личен подпис и
печата на партията. В присъствения лист в такива случаи председателят
удостоверява със своя подпис обстоятелствата, при които е получен вотът на 
отсъстващия член.

VIII. МЕСТНИ ОРГАНИ
Чл.32. Местните органи осъществяват функциите на партията в местните 
структури, формирани съобразно административни единици на териториален 
принцип, а именно в общините/районите.
Чл.ЗЗ. Местното ръководство се избира от местната организация на партията с 
абсолютно мнозинство и се състои от трима членове в състав председател и двама
Ч Л бН О В С ,

Чл.ЗЗ. Местното ръководство:
1. Координира и ръководи дейността на местната организация.
1. Провежда политиката и изпълнява решенията на Националното събрание и 
Националния съвет. « на

3. Информира членовете на организацията за следваната от Партията политика.
4. Събира и разходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред събранието 
на местната организация за получените приходи и направените разходи.
3. Свиква и ръководи заседанията на местната организация.

пар?ингаИЗИРа ИНИЦИаТИВИ на местно ниво в съответствие с политиките на

7. Предприема инициативи и участва в инициативи на областните органи в 
съответствие с този Устав и с Правилниците, приемани от Националния съвет.

Чл.34. При подаване на оставка, напускане, отзоваване или смърт на председател
на местна организация се свиква събрание за избор на нов председател в срок от 
една седмица. *

1Х.КОНТРОЛНИ ОРГАНИ
Чл.35. Контролният съвет се състои от председател и трима членове, избрани от 
Националното събрание с мандат от четири години.

Чл.36. Контролният съвет изработва и приема правилник, по който работи.



Чл.37. Контролният съвет осъществява текущ и постоянен контрол като:
1. Проверява спазването на Устава и правилниците за неговото прилагане от 
членовете и органите на партията;
2. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на националните 
и областните органи на партията и на местните структури.
3. Упражнява вътрешен контрол върху изпълнението на бюджета на партията, 
финансовата отчетност и имуществото на партията.
4. Изготвя и представя годишен доклад за своята дейност за периода меаду две 
Национални събрания.
5. Поддържа справка за предложените и наложени наказания на членове на
партията, която може да представя единствено при поискване на Националния 
съвет.

X. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.38. Финансирането на партията се осигурява от собствени средства, както и по 
начини предвидени в действащото законодателство.
1. Собствените средства могат да бъдат от:
- Членски внос,
- Собствени недвижими имоти,

Дарение и завещание от физически лица при спазване на ограниченията, 
предвидени нормативно,
- Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценна книжа, доколкото не 
противоречи на действащите правни норми,
- Приходи от фондово-набиращи прояви и заеми от банки доколкото не 
противоречи на действащите правни норми,
- Издателска дейност, права на интелектуална собственост,
- Продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с 
партийно пропагандно съдържание,

- Всяка друга дейност и постъпления, разрешени от Закона за политическите 
партии.
2. При наличие на държавна субсидия тя се разходва в съответствие с действащото 
българско законодателство и съобразно процедурите във финансовия правилник 
на партията.

Чл. 39.(1) Размерът на членския внос и редът за неговото набиране и разходване се 
определя с Правилник, изработен и приет от Националния съвет.
(2) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.

Чл. 40. Разходването на финансите на партията става по решение на 
Националния съвет.

Чл. 41.(1) Финансовият контрол на приходите и разходите на партията се 
осъществява по предвидения в закона и този Устав ред.
(2) Членовете на партията имат право да получават информация за състоянието на 
приходите и разходите в партията чрез отправяне на запитване до Националния 
съвет и получаване на надлежен отговор в едномесечен срок от деня на 
получаването на това запитване от Националния съвет.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ



Чл.42. (1) Политическа партия „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  
ГРАДИВНОСТ” се прекратява с решение на Националния съвет при:
1. Постигане на целите и задачите, описани в устава.
2. Сливане или вливане в друга партия.
3. Разделяне на две или повече партии.
4. Саморазпускане с посочване на ликвидатори.
5- Други случаи, предвидени в действащото законодателство.
(2) Решението за прекратяване се взима от Националното събрание с абсолютно 
мнозинство.

XII. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Чл.43.(1) При свикване на заседание на национален, областен орган или на местна 
структура, всички членове с право на глас, трябва да са уведомени надлежно от 
председателя или координатора на съответния орган или структура, освен в 
случаите, когато е предвидена друга процедура.
(2) Неразделна част от решението за свикване на заседанието е дневният ред на 
заседанието.
(3) За всяко заседание на орган или местна структура се води протокол и 
присъствен лист.
(4) Извънредно заседание на областен орган или местна структура може да бъде 
свикано, с изключение на Националното събрание, по искане на 1/3 от членовете с 
право на глас. Искането се отправя до председателя на съответния орган или 
местна структура и заседанието се свиква от него в едноседмичен срок.

Чл.44. Гласуването е явно.

Чл.45.(1) ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ” декларира 
предоставянето на пълна гаранция за прозрачност на всички действия на 
органите на партията и на Националното събрание.
(2) Предвижда се разпускане на ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  
ГРАДИВНОСТ”при непостигане на поставените цели и задачи.

XIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46.Не могат да бъдат членове на национални органи в партията лица, които са 
наследници по права или съребрена линия до четвърто коляно, на актуално
управляващи към съответната дата ръководители на национално ниво в
ПП„БЛАГОДЕНСТВИЕ -  ОБЕДИНЕНИЕ -  ГРАДИВНОСТ”.

Чл. 47 За всички неуредени или непълно уредени въпроси в този Устав се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.48.(1) Делегатите на Учредителното събрание са членове на партията преди 
записването им в местни структури.

Председателстващ: Има ли други въпроси или предложения за изменение 
допълнение на проекто-Устава? (изчакване)



Щом няма други предложения, подлагам на гласуване така предложения проекто
Устав. Гласуваме.

Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  511
-Гласували „против” -  няма
-Въздържали се -  няма

Уставът е приет и следващите точки от дневния ред протичат съгласно неговите 
разпоредби.

Преминаваме към т.2 от дневния ред -  избор на председател на партията.
Има ли предложения? (изчакване)

Явор Стоев: Уважаеми приятели, казвам се Явор Стев от Варна.С нашите 
активни действия и с хората, които виждате в момента е направена стъпка към прогрес, 
към добро за България и в тази връзка, аз предлагам г-н Иван Габеров за председател на 
партия Благоденствие -Обединение -Градивност.

Председателстващ: Има ли други предложения? (изчакване)
Щом няма други предложения, подлагам на гласуване предложението Иван 

Габеров да бъде избран за председател на партията. Гласуваме.
Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  509
-Гласували „против” -  0
-Въздържали се -  2
Иван Габеров е избран за председател на политическа партия Благоденствие 

-Обединени е-Градивност.

Иван Габеров: Благодаря ви за доверието, надявам се, че няма да го опропастя. 
Ако не успея, в Устава, който приехме, има достатъчно защитни механизми, по всяко 
време да бъде сменена, каквато и да била част от ръководството на политическа партия 
Благоденствие -Обединение-Градивност.

Това според нас е единствената гаранция хората в ръководството да не се 
самозабравят, да не бъдат уплашени, да не бъдат подкупени. Нагледахме се и на трите, а 
те не водят до добър резултат.

Светът се променя качествено — нужна му е нова политическа и социална 
парадигма. Бъдещето ще спечели този, който предложи и защити нов идеен 
проект.

Петте принципа на Илюминатите:

1 Разрушение на държавата;
2 Разпад на религиозните системи;
3 Отричане на ролята на семейството;
4 Сваляне на монархиите
5 Редуциране на населението.



-Демодернизацията -  съзнателно и целенасочено забавяне на 
индустриализацията с цел отслабване на противниците на олигархията в 
класовата борба.

- Какво ще смени корпорационната олигархична система, превърнала САЩ 
в държава-клъстер, в глобалистична корпорация -  нео-орденската, йерархическа 
административна конструкция, която ще се прояви и под формата на:

-Контрол на финансовите потоци, трансформирани в енергия и мрежови 
сигнали, неконтролируеми от националните фискални инструменти.

-Свиване на реалната власт и подмяната й с тази в сянка, като 
едновременно с това се подмени социално-класовата динамика с 
информационни инструменти от типа ТВ шоу, изпразнени от заряд за 
критичен анализ и технология за промяна;
-Подмяна на представите у подрастващите като фантастиката от„бъдещето 
като бъдеще” ще се трансформира в мистика и асоциална доктрина, а 
именно - „бъдещето като минало”.
-Контрол над окултното знание, и превръщането му в завеса за нов 
футуристичен идеен проект;
-Контрол над информацията, включващ и срив на глобалните 
информационни системи, което ще доведе до преднамерен хаос в противовес 
на управление на кризите.

Тристранната комисия -  Сащ, Япония и Зап. Европа в Рим през 1975 г.
- Основен доклад изнасят трима интелектуалци: японецът Ватануки, 

американецът Хънтингтън и французинът Кроази -Криза на демокрацията.
-Прекалената демокрация не е добра перспектива за управляващият елит. 
-Демокрацията е оръжие срещу управляващите класи. Налагат извода че 

трябва да се озапти демократичният процес с внасяне на апатия в соц - 
политическия живот, а средството за това минава през разрушаване на 
аналитично-критичното образование, пренасяне на индустриалната тежест в 
третия свят и приспиване на средната класа и висшият образован слой от работ
ническата класа с масово потребление и лесни кредитни опции.

-Да се изроди културологичната матрица с размиването на културните 
феномени до масова култура и режисирани ТВ риалити.

-Детрониране на Католическата църква за която не е предвиден пиедестал в 
посткапиталистическия свят Светата кръв и Шифърът наЛеонардо, Хари Потър 
и Властелинът на Пръстена.

В същото време се наблюдава криза на „Библейския проект” -  като 
интеоризация на външните фактори в представите на религиозния човек. Това е 
кулминацията в подмяната на религиозните представи и превръщането на 
християнството на Учителя Христос от етическо-философско учение за любовта 
и единството в дърясавна религия или етническа идеология; в анима на държавата, 
този проект минава през кризите на:

- схизмата с разслояването на даржавното християнство на конфесии -  
първоначално католицизъм и православие, а по-късно, след вътрешната борба за

- папоцезарнзма и цезаропапизма -  прераства в
- протестантизъм и калвинизъм. След ударите на просвещението 

държавното християнство се разслоява на изми:
- либерализъм-марксизъм; теза-антитеза;
- Западен свят със САЩ и Източен блок със СССР.



Разпадът на метафизическия библейски проект лъсва още по-ярко над 
колосалната грамада от технически средства за контрол и следене на личността, 
които обаче не могат да дадат сами по себе си алтернативи или представи за 
екзистенциален смисъл.

Така стигаме до извода, че създаването на нов идеалистически проект е 
първопричината за възникването и утвърждаването на нова доминираща форма 
на управление на обществото през посткапитализма. Колкото и страшно да ни се 
струва — в съвременността такъв проект лесно би могъл да се състои около 
радикалния ислям.

Елитите на Запада използват стратегиите на Управляемия хаос, срещу 
периферията.

Болонската система на образованието наложена сега разделя образованието 
на принципа 2 към 98. Това е съотношението на креативната към тестовата 
система. Основната функция на тази система е безопасната социализация на 
младежта и активното население, спрямо аналитичното разбиране и критично 
приемане. Целта е да се сведе социалната амбиция до минимум, като се пришие 
към личността им ограниченото самочувствие, на винтчета в социалния 
организъм. Това е мозаечна система която не дава универсален ключ към 
индивидуалното развитие. Слага се черта на хумболтовото образование. 
Магистратурата според Болонската система - 2 год заменя универсалните знания 
преподавани преди за 5 години класическо образование. Преди в Хумболтовата 
система. Вместо творци се създават потребители.

Балгодаря за вниманието!

Председателстващ: Преминаваме към т.З от дневния ред -  избор на Висш 
политически съвет. Давам думата на председателя на партията, за да предложи съгласно 
Устава кандидати за членове на Висшия политически съвет.

Иван Габеров: Уважаеми съпартийци, знаете, че съгласно Устава Висшият 
политически съвет е националният идеологически орган на партията, действащ между 
сесиите на Конгреса. Зачитам имената на тези, които предлагам да бъдат избрани във 
ВПС, за да можете да се съобразите и предложите какъв да бъде техния брой.

1. Васил Георгиев Кацов
2. Николай Жеков Милев
3. Калин Иванов Нейков
4.Искра Милкова Иванова
5.Живка Иванова Ненкова
6.Павел Николаев Харалемпиев
7.Веско Митков Вълчев
Засега предлагам Висшият политически съвет засега да включва 9/девет/ члена. 

Ще ви прочета първо имената, които предлагам, за да можете да решите дали броят на 
членовете да бъде засега 9/девет/ или повече.

Ако вие приемате всички, които предлагам, но искате в състава на Висшия 
политически съвет да бъдат допълнени и други кандидатури, ще трябва да гласуваме 
преди това броят на членовете на ВПС да бъде повече от 9/девет/.Ако нямате 
предложения за допълнителни кандидатури, нека в момента да изберем тези, които са 
доказали, че са достойни и могат да служат като ярък пример, че България ще я бъде.



Чета имената по азбучен ред, за да не възникват съмнения за пристрастност или

Това са хората, които аз ви моля да удостоите с вашето внимание и доверие, 
техният брои е 9/девет члена/

Председателстващ: Гласуваме броя на членовете на ВПС. Направено е 
предложение тези членове да бъдат 9/девет/.Има ли други предложения? (изчакване)

Щом няма други предложения, подлагам на гласуване така предложения брой на 
членовете на ВПС, а именно 9/девет/ .Гласуваме.

Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  511
-Гласували „против” -  няма
-Въздържали се -  няма
Приема се броят на членовете на ВПС да бъде И/члена/

Подлагам на гласуване да бъдат избрани за членове на ВПС предложените 
поименно от председателя на партията кандидатури. Гласуваме.

Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  507
-Гласували „против” - 1
-Въздържали се - 1
Предложените кандидатури от председателя на партията са избрани за членове на 

Висшия политически съвет.

Преминаваме към т.4 от дневния ред -  избор на Организационен секретар на 
партията. Давам думата на председателя на партията, за да предложи съгласно Устава 
кандидат за Организационен Секретар.

Иван Габеров: Драги приятели,с правата, които ми гласувахте съгласно Устава
аз предлагам на вашия избор кандидатура за Организационен секретар . Ако не одобрите
тези кандидатура, при гласуване анблок, аз съм длъжен да предложа друга, но вярвам че
ще израз, настроенията на повечето от вае ,тк- в тази зала. Пред та там за кандидат- 
Орг.секретар адвокат Данчо Стоянов.

Председателстваща: Подлагам на гласуване да бъдае избран за Организационен 
екретар адвокат Данчо Стоянов , предложен от председателя на партията . Гласуваме. 

Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  511 
-Гласували „против” -  няма 
-Въздържали се -  няма
Предложената кандидатура от председателя на партията е избрана за 

Организационен секретар .



Давам д а м а Г н а  ^  ° ‘ ДН“ НИЯ РеД “ Из6о|> на K»»TP»™* комисия на иаотията.^Z Z Z Z Z Z Z Z  ПаРП,ЯТЯ’ “ Д* —  з»
Иван Габеров: Приятели, знаете, че съгласно Устава Контролната комигио 

националният контролно-ревизионен орп,н на партията, кат. д Г еГ а
Неиният състав е: председател и двама членове. Предлагам ви те да бъдат, както следва-’ 

председател: Гоеорги Тодоров Христов да ., както следва.
членове: Димитър Огнянов Владимиров

Силвиия Милчева Костадинова

Председателстващ: Подлагам на гласуване да бъдат избрани за членове на Контоолнага 
комисия кандидатурите, предложени поименно от председателя на партията. Гласуваме 

Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  505 
-Гласували „против” -  няма 
-Въздържали се -  няма

К о н т р о л ™ “ 6 К!ШДИда7РИ °т " Р а д е т е л я  на партията са избрани за членове на

Обявявам 15 минугна почивка, след което ще продължим с изказванията Ж е л а е т е  
да направят изказвания да се запишат при протоколиста. изказванията. Желаещите

представят именат^и^пп01110 Ж6ЛаЯТ Да Работят като активисти в районите на стоаната, ля 
представят имената и координатите си на организационния секретар Данчо Стоянов. '

След почивката:

’ “ Г о т

’  —  -  повече от Тминупв и Г “

пя я Щ0М няма ДРУГИ предложения, подлагам на гласуване предложението -  изказванията 
да бъдат с продължителност не повече от 5 минути. Гласуваме. ^ 05KeiraeT0 изказванията

Обявявам резултатите от гласуването:
-Гласували „за” -  509
-Гласували „против” — няма
-Въздържали се -  3
Приема се изказванията да бъдат с продължителност не повече от 5 минути.

Давам думата на г-н Георги Христов : Уважаеми дами и господа пшветствам

предложение *С о г а Г а б ' “  ^  ^  ПР° 6КТа **  УСП6Х °Т СЪрце ^  имам елно
Z Z Z c Z c i n Z r J 1брИВИЗТурата на пар™  бик искал да предложа на политическото
вдеТтитчност^7 J c r  Т т  M  ПарТИЯТа Д3 ПР°МеНИ абРиииатурата ,като запази своята 
^ ! т л я п я  Апостолите, които трябва да проведете тази мисия. На добър час!

р , успешен път, заедно можем да стигнем до това, което искаме да направим.

Закпивам^^ ч п р л Те;К:ТВаШ: УваЖаеМИ учредитсли’ скъпи приятели, дневният ред е изчерпан. 
Закривам Учредителното събрание на политическа партия Благоденствие-Обединение-



Градивност. Желая на всички здраве, любов и щастие. А г-н Габеров нека да ни води с 
кТягппг’ С п Г ° Г0 3” ание’ с много честност, с много любов
Ьлагоденствив,Обединение,Градивност.

Протоколист: 

(Искра Иванова,v

Председателстващ: 

(Митко Митев)

за Мандатната комисия:

много
К Ъ М

(Васил Кацев)


