
НАРШ
УСТАВ  

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  
„НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА  
РОДОВЕ ОБЩ НОСТ Д Ъ РЖ А ВА ” 

( приет на Учредителен конгрес на 21.01.2018 г. в град Поморие)

I. О Б Щ И  П О Л О Ж Е Н И Я

Чл. 1. /1/ Политическа партия „НА Ц И О Н А ЛН А  А Л ТЕРН А ТИ В А  РО ДО ВЕ О БЩ НО СТ 
Д Ъ РЖ А В А ” (ПП „Н А РО Д “) е политическа партия, учредена в съответствие със Закона за 
политическите партии.Партията е юридическо лице.
/2/ Седалището и адресът на управление на ПП „Н А РО Д “е в град Сливен на адрес:ул. 
„Г.С.Раковски” №  17 ет.З офис №  7.
/3/ Наименованието, седалището и адресана ПП „НА РОД се поставят върху всички 
документи и издания на партията
Чл. 2. Този устав урежда устройството, дейността и прекратяването на ПП „Н А РО Д “ .
Чл. 3. ПП „Н А РО Д “ провежда своите публични прояви, отправя обръщения и съставя 
документите си на български език.

П .С И М В О Л И  Н А  П А Р Т И Я Т А .

Чл. 4. Символите на ПП „Н А РО Д “са знак, печат и знаме.
Чл. 5. Знакът на ПП „Н А РО Д“ е чернобял. кръг с фолклорни мотиви и под него надпис 
„НА РОД“ .
Чл. 6. Печатът на ПП „Н А РО Д “ е с кръгла форма. Вътре в него е изобразен знакът на 
партията и надпис „ПП Н А РО Д ” .
Чл.7. /1/ Знамето на ПП „Н А РО Д “ е бяло на цвят вътре на него е изобразен знакът на 
партията.
121 Празник на партията е 21 януари - денят на нейното основаване.

111. Ц Е Л И  И Н А Ч И Н И  ЗА П О С Т И Г А Н Е Т О  И М .

Чл. 8./1/ ПП „Н А РО Д “ осъществява и ръководи своята дейност въз основа на следните 
цели:премахване на сериозните икономически различия между отделните региони в 
България, с равни възможности и просперитет на всички области в държавата, 
Европейският съюз да е подчинен на принципа: „Европа на отечествата“ ; изграждане на 
пазарна икономика с необходимото държавно регулиране, едновременно с предоставяне 
на благоприятни условия за дребния и среден бизнес; ефективен граждански контрол над
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политическата власт и администрацията; засилване ролята на пряката демокрация, чрез 
провеждане на задължителни национални и местни референдуми; преформулиране на 
политиката ни към: Руската федерация, държавите от „Общността на независимите
държави“ и Близкия изток.

>2! Нашите основни цели, които ще постигнем чрез участието си в политическия

живот, са:
1. издигане на образованието, здравеопазването и икономиката в най-висок
обществен приоритет и общонационална цел;
2. увеличаване дела на средна класа, като основен фактор за икономическия и 

финансов просперитет на Република България;
3. създаване на работеща администрация от експерти, независими от 

политическите помени:
4. реформа в сектор „Сигурност“ , армията и полицията. Възстановяване на
авторитета и силата на военнослужещите и полицията, увеличаване броят на 
армията, като нейното модернизиране стане държавен приоритет. Намаляване на 
броя на заетите в администрацията на полицията и другите звена за сигурност, с 
осигуряване на необходимите условия за качествена работа и резултати. Промяна 
на законодателството с цел намаляване на престъпността, както и промяна на 
наказанията за различните видове престъпления, с основна цел намаляване на 
престъпленията срещу личността, собствеността и стопанството;
5. реформиране и подобряване работата на съдебната система за 
възстановяване на справедливостта в обществото, с гарантиране на нейната 
независимост от другите власти в държавата, както и преразглеждане на 
действащото законодателство с цел приемане на работещи и справедливи закони, 

равни за всички граждани;
6. мажоритарна избирателна система, предвиждаща ограничена мандатност за 
народните представители -  до два мандата или осем години и забрана за 
кандидатиране в повече от един избирателен район;
7. депутатската заплата да бъде определяна по средната заплата в района, в 

който са избрани;
8. намаляване на размера , а впоследствие и премахване на държавната 

субсидия за политическите партии;
9. промяна в данъчната политика: намаляване ДД С за лекарства, книги, 
горивата използвани в селското стопанство и храните от първа необходимост,
10. подпомагане на селското стопанство и малкия и среден бизнес чрез 
намаляване на данъчната тежест, както и голяма част от административните 
изисквания към бизнеса с цел по-голямата производителност.
11. Въвеждане на строги санкции за работодатели, допуснали неизплащане на 

заплати към работниците.
12. Социално подпомагане за болните, децата и хората, които нямат възможност 
да полагат труд. За другите категории социално слаби граждани, помощите да се 

дават срещу труд в полза на обществото.

Чл. 9. /1/ Политическа партия „Н А РО Д “ ще постигне целите си чрез участието си в 
политическия живот и реализиране на поставените цели и чрез.
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1. предвидените от Конституцията и законите в Република България средства и 
процедури за участие в политическия живот;

2. участие в законодателната, изпълнителната и всички останали форми на
държавната власт чрез законодателни и управленски инициативи и готовност за поемане 
на управленската власт.

4. взаимодействие с български и международни формации, изповядващи

демократични и общочовешки ценности;

5. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са сходни с

целите на партията;

IV. СТРУКТУРА И МАНДАДТНОСТ.

4.1. Структура

Чл.10./1/ ПП „Н А РО Д ” се изгражда на териториален принцип в съответствие с 
административното деление на страната.
/2/ Организационни структури на партията са:

]. Местна партийна организация;
2. Общинска партийна организация;
3. Областна партийна организация;

/3/ Централни органи на партията са:
1. Конгрес.;
2. Национален съвет;
3. Оперативен съвет.;
4. Контролно-ревизионна комисия.

/4/ Особена структурна единица е парламентарната група. Дейността й се ръководи 
предивсичко от интересите на избирателите в съответствие с решаването на партийните 

цели и задачи.

4.1. Мандатност

Чл. 11. Всички изборни длъжности в партията освен на местните организации са с 
продължителност до два мандата.М андатът на всички органи и ръководства е четири 

години.

4.2. Местна организация

Чл. 12/1/ М естна организация се учредява в едно населено място на събрание в 
присъствието на най-малко седем члена на партията, които признават устава и 
програмата на партията и подписват собственоръчно заявление за членство в партията.
/2/ В градовете с районно деление се създава само една местна организация, като 
събранията в тези градове могат да се провеждат и по райони.
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/3/ На територията на едно населено място може да се създава само една местна 
организация
/4/ Ръководството на местната организация се състои от: председател, зам. -председател и 
секретар-касиер, които се избират с тайно гласуване за срок от четири години. 
Протоколите за избор на ръководство на местната организация се изпращат до 
седмодневен срок на Оперативния съвет. При констатиране на нарушения на Устава или 
законите на Република България, Оперативният съвет назначава временно ръководство и 
дава задължителни указания за свикване на ново събрание в едномесечен срок за избор на 
ръководство при спазване на Устава и законите на Република България.
/5/ Събрание на местната организация се свиква най-малко един пътна три месеца. 
Ръководството на местната организация уведомя членовете за времето, мястото и дневния 
ред на събранието най-малко седем дни преди провеждането му. В случаите, когато датата 
на следващото събрание е насрочена на самото събрание, присъстващите се считат за 
уведомени.
/6/ По въпроси, които не са включени в дневния ред, не може да се приема решение, с 
изключение на случаите, когато всички единодушно приемат новите точки в дневния ред 
или извънредните точки са предложени от общински, областни или централни органи на 

партията.
/ 7/ Всеки член има право на един глас, като решенията се приемат с явно гласуване и 
мнозинство повече от половината от присъстващите, с изключение на въпроси, по които 
съгласно този Устав, се провежда тайно гласуване.
/8 / На събранието на местната организация имат право да присъстват и членове на 
централните органи на партията, които не са членове на местната организация.
/9/ Правомощия на местната организация:

1. определя основните насоки на работа на местната организация;
2. избира ръководство на местната организация;
3. обсъжда и приема отчетите на ръководството на местната организация 

ежегодно;
4. избира делегати за Общинската конференция.
5. подготвя и участва в изборни кампании;
6. налага наказания на членове на местната организация;
7. изключва членове на местната организация;
8. предлага кандидати за изборни длъжности в държавното и местно управление;
9. взема и други решения съгласно този устав.

/ 1 О/За проведените събрания местната организация води писмен протокол.
/11/ Веднъж годишно местната организация провежда отчетно събрание.
/12/ За свикването на отчетно събрание ръководството на местната организация 
уведомява не по-късно от седем дена членовете на местната организация.
/1 З/Отчетно събрание се свиква от: ръководството на местната организация, 1/3 от 
членовете или по решение на Оперативния съвет.
/14/Отчетното събрание на местната организация е редовно, когато на него присъстват 
повече от половината членове на местната организация. Когато липсва кворум,отчетното 
събрание на местната организация се отлага с един час, като след това се провежда с 

явилите се членове.
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/15/ Всеки член на местната организация има право на един глас.

4.3. Общинска организация.

Чл. 13/1/ Общинска организация се конституира на Учредителна общ инска конференция. 
/2/ Конференцията се свиква при наличието на най-малко три местни организации, в три 
от населените места на територията на съответната община. М естните организации в 
общини, в които има само едно населено място, участват в общ инската организация, 

определена с решение на Националния съвет.
/3/ Общинска учредителна конференция се свиква с решение на Оперативния съвет, 
Областния съветили по искане на три местни организации, съгласно ал. 2.
/4/ Общинската конференция започва работа при кворум повече от половината делегати. 
При липса на кворум заседанието започва след два часа в присъствието на явилите се 

делегати.
/5/ Квотата за участие в Общинскаконференция се определят с този устав и тя е трима 
делегати от всяка местна организация на територията на съответната община, като всяка 
местна организация над сто човека, за всеки сто члена има право на един допълнителен 
делегат. Делегатите се избират с явно гласуване, като протоколите се изпращат в срок до 
седем дни в Оперативния съвет. При установяване на нарушения на устава или законите 
на Република България, Оперативният съвет свиква ново събрание за избор на делегати, в 

присъствието на член на Оперативния съвет.
/6/ Всеки делегат има право на един глас.
/7/ Общинската конференция избира Общински съвет съгласно раздел 5.8. от този устав.

4.4.0бластна организация.

Чл. 1 4 . / 1 / О б л а с т н а  организация се конституира на Учредителна областна конференция. 
/2/ Конференцията се свиква при наличието на най-малко три Общински организации, 
които имат структури в 1/3 от населените места на територията на съответната община в 

съответната област.
/3/ Областната конференция се свиква с решение на Оперативния съветили три Общински 

съвета, съгласно ал. 2.
/4/ Областната конференция започва работа при кворум повече от половината делегати. 
При липса на кворум заседанието започва след два часа в присъствието на явилите се

делегати.
/51 Квотата за участие в Областната конференция се определят с този устав и тя е трима 
делегати от всяка О бщ инска организация на територията на съответната област.

/6/ Всеки делегат има право на един глас.

5.ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 15. /1/ Партията има следните органи:
1. Конгрес — върховен орган на партията;
2. Председател на партията;
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3. Национален съвет (НС);
4.Оперативен съвет (ОС);
4. Контролно-ревизионна комисия (КРК);
6. Областен съвет (Обл.С);
7. Общински съвет;
8. Председател на местна организация.
/2/ В органите на партията могат да участват само нейни членове.

Чл. 16. Органите на ПП „Н А РО Д “ формират и осъществяват политиката, ръководят 
дейността и работят за създаването на обществено доверие и авторитет на партията. 
Осигуряват, организират и провеждат изборните кампании.

5.1.К О Н Г Р Е С

Чл. 17. /1/ Конгресът е върховен орган на партията и се провежда веднъж на 4 (четири) 
години. Решенията му са задължителни за всички членове и органи на ПП „Н А РО Д ” .
/2/ Свикването на редовен конгрес става с решение на Националния съвет по 
предложение на Оперативния съвет.
/3/ Решението по ал. 2 се публикува в един национален ежедневник, не по-късно от 14 
/четиринадесет/ дни преди датата на провеждане на конгреса и съдържа дата, място и час 
за провеждането му.
4/ Конгресът започва работа при кворум повече от 2/3 от делегатите. При липса на 

кворум заседанието не започва и се насрочва нова дата за конгрес, съгласно ал.2 и ал.З.
Чл. 18./1/ Извънреден конгрес може да бъде свикан по всяко време с решение на 
Оперативния съвет, Националния съвет, Контролно-ревизионната комисия ли по писмено 
предложение на 51 /петдесет и един/ % от редовните членове, които са членове на 
партията от поне една година, редовно /не повече от две отсъствия годишно/ са 
присъствали на събранията на местната си партийна организация и са заплащали членския 

си внос.
/2/ Решението по ал. 1 се публикува в един национален ежедневник, не по-късно от 14 
/четиринадесет/ дни преди датата на конгреса, като се посочва проектът за дневен ред, 
дата. място и час на провеждането му.
/3/ Извънредният конгрес започва работа при кворум повече от половината от 
делегатите. При липса на кворум заседанието не започва и се насрочва нова дата съгласно 
чл. 17,
Чл. 19. /1/. Конгресът на партията се състои от: членовете на Оперативния съвет, 
Националния съвет иКонтролно-ревизионна комисия, които са членове по право, както и 
от делегати, избрани от съответните общински организации.
/2/Всяка общинска организация определя един делегат, който да участва в конгреса.
/3/ Графикът и редът за провеждане на общи събрания за избор на делегати се определят е 
решението за свикване на конгреса.
/4/ Имената на делегатите, избрани отобщинскитеорганизации, се изпращат в 
деловодството на партията, заедно с протоколите за избора им, не по-късно седем дни 

преди деня на Конгреса.
/5! Всеки делегат има право на един глас.
Чл. 20. /1/ Конгресът на партията:
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1. обсъжда и приема проекта за дневен ред, приет от свикващия орган, като има правото 

да го допълва, променя или гласува изцяло нов;
2. обсъжда и взема решения относно отчетите наПредседателя,Оперативния съвет, 
Националния съвет и Контролно-ревизионната комисия;
3. обсъжда най-важните задачи на партията и приема насоки за нейната дейност през 
предстоящия период. Решенията са задължителни за всички структури, органи и членове;

4. изменя, или приема нов устав на партията;
5. взема решение за прекратяване на партията по смисъла на Закона за политическите 
партии, както и за сливане, вливане или коалиция на национално ниво с други
политически субекти. Решението се приема с квалифицирано мнозинство от две трети от

всички делегати;
6. взема решения относно други важни въпроси, в съответствие с Устава.,
7. избира тайно: председателят на Оперативния съвет, членовете на Оперативния съвет, 
председателя на контролно-ревизионна комисия и членовете наКонтролно-ревизионна 

комисия.;
8. приема решения за промяна на седалището и адреса на управление на партията;
9. приема решения за промяна на името на партията;
/2/ Решенията на конгреса се вземат с явно гласуване,с мнозинство повече от половината 
избрани делегати, освен в случаите посочени в ал.1, т. 5 и ал. 3
/З/Тайно гласуване се провежда в случаите на ал.1, т.7 и по решение на конгреса за всеки 
отделен случай.
/4/ На Учредителния конгрес всички решения се вземат с явно гласуване. На следващите 
конгреси решенията се вземат съгласно ал.2 и 3.

5.2. Контролно-ревизионна комисия

Чл. 21. Контролно-ревизионна комисия е постоянно действащ контролен орган на 
партията. Тя се състои от трима човека, избирани и освобождавани пряко от Конгреса, 
който избира и председател измежду тях.
Чл. 22. Контролно-ревизионната комисия:

1. контролира цялостната финансова отчетност и деловодната дейностна

партията;
2. съблюдава за опазването на партийното имущество;
3. следи за спазването на Устава от всички структури и органи на партията;
4. има право да ги проверява и да изисква отчети от структурите и органите на 

партията, и при необходимостотменярешенията им, ако противоречатна Устава, 
Конституцията и законите в Република България;

5. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж 

годиш но или по искане на Председателя на партията;
6. проверява отчетността и и деловодната работа на председателите на местните, 

общинските и областните организации;
7. представя отчет пред Конгреса за дейността си;
8. Контролно-ревизионната комисиявзема решения по текущи въпроси съобразно 

своята компетентност в съответствие с Устава и законите на Република 

България;
9. води публичния регистър по чл.29 ал.2 от Закона за политическите партии,
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10. изготвя финансов отчет за предходната календарна година за представяне в 
Сметната палата и определя лицата, които ще представляват партията пред 

Сметната палата;
Чл. 23. /1/Контролно-ревизионна комисия провежда свои редовни заседания, не по-малко 
от два пъти в годината, на които приема отчет, който представя пред Националният съвет 
и Конгреса, ако той е предстоящ. Заседанията на Контролно-ревизионната комисия се 

свикват и ръководят от Председателя й.
/2/При необходимост извънредно заседание може да бъде свикано по всяко време 
отПредседателят на партията, Оперативният съвет, Националният съвет и всеки член на 

Контролно-ревизионната комисия.
/3/ Контролно-ревизионна комисия може да провежда заседания, ако присъстват поне 

двама души от състава й.
/4/ Всеки член на Контролно-ревизионната комисия има право на един глас.
/5/ Контролно-ревизионната комисия приема решенията си с мнозинство повече от 

половината от своите членове.
/6/ При подаване на оставка, отпадане, изключване или смърт на член на контролно- 
ревизионна комисия, не се свиква Конгрес, а Контролно-ревизионна комисия заседава в 
наличния си състав. Съставът на комисията не може да бъде под необходимия кворум за 
заседание и вземане на решения, като в такъв случай в тримесечен срок се свиква Конгрес 

за попълване на състава.
/7/ При подаване на оставка, отпадане, изключване или смърт на Председателя на 
Контролно-ревизионната комисия, функциите му се изпълняват временно от член на 
комисията, избран с обикновено мнозинство, като в тримесечен срок се свиква Конгрес за 
избор на Председател на Контролно-ревизионната комисия.

5.3. Председател на партията.

Чл. 24. /1/ Председателят на ПП „Н А РО Д “ се избира от Конгреса за срок от четири 

години. Той е и Председател на Оперативния съвет.
121. Председателят на ПГ1 „Н А РО Д “ :

1. представлява партията пред трети лица;
2. ръководи работата наОперативния съвет;
3. свиква на заседание Оперативният съвет, Националният съвет и Контролно-

ревизионната комисия;
4. когато отсъства повече от един месец писмено упълномощ ава един от заместник-

председателите да го замества.
5. може да упълномощава и трети лица за отделни действия с нотариално заверено

пълномощно.
6. назначава и освобождава служителите, работещи в партията па трудови или 

граждански договор.
7. назначава касиер на партията, който участва в заседанията на Оперативния съвет 

без право на глас.
/3/ Към Председателя може да има технически помощници, които изпълняват 
технически, регистраторски и деловодителски функции, подържат и ръководят регистрите 

и документацията на партията и осъществяват други дейности.
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5.4 Оперативен съвет.

Чл. 25 /1/ Оперативният съвет (ОС) се състои от седем члена : Председател, двама 
заместник-председатели, организационен секретар, административен секретар и двама 
члена, избрани от Конгреса за срок от четири години.
/2/Оперативният съвете посгоянно действашизпълнителен орган на партията.
/ 3 / Оперативният съвет:

1. се свиква на заседания най-малко на 3 /три/ месеца или при необходимост, като 
членовете се уведомяват най-малко 14 /четиринадесет/ дена, а в неотложни 
случаи -  24 /двадесет и четири/ часа преди заседанието, като членовете на 
Оперативния съвет могат да се уведомят и по телефон или имейл за заседанието.

2. Заседанията се свикват по решение на: Председателя на партията, Националния 
съвет, трима члена на Оперативния съвет или Контролно-ревизионна комисия;

3. Определя дневния ред на заседанията си;
4. Веднъж годишно провежда разширено заседание с участието на председателите 

на Областните съвети;
5. ръководи и координира дейността наместните организации, общинските 

организации и областните организации;
6. ръководи и направлява дейността и определя заплатите на щатните служители на 

партията;
7. предлага за утвърждаване от Конгреса мерки за правилно стопанисване и 

управление наимуществотона партията;
8. води на отчет структурите и членовете на партията.
9. осъществява ръководството на партията;
10. определя политиката на партията по изпълнение на партийната програма;
11. определя политиката на парламентарната дейност на партията, както и на 

представителите в органите на местното самоуправление, където партията има 
избрани представители.

12. свиква Конгрес на партията при условията на Устава;
13. приема свой бюджет, който отчита пред Контролно-ревизионна комисия.
14. подготвя и провежда предизборни кампании;
15. определя изборна администрация и структура и определя насоки за подготовка 

на кандидати за изборни длъжности;
16. създава временни и постоянни експертни групи и комисии за подпомагане на 

дейността си, в които могат да участват и експерти, които не са членове на 
партията;

17. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имуществото на 
партията;

18. приема дарения и завещания в полза на партията;
19. съдейства за разрешаване на възникнали конфликти в партията;
20. Разглежда жалби на членове на партията;
21. осъществява международната дейност на партията и връзките с медиите;
22. може да вземе решение за издаване на печатно издание на партията в 

съответствие с изискванията на законодателството;

')  Устав на ПП „Н А Р О Д ”



23. Приема правилници и други партийни документи;
24. Одобрява програмата и начините на участие в изборите;
25. Веднъж годишно провежда разширено заседание с участието на избраните в 

законодателната, местната и изпълнителната власт членове на партия;
26. при установяване на нарушения на законите на Република България и/или този 

Устав, освобождава ръководства на местните, общински и областни организации, 
като назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до избирането 
на нови ръководства;

27. назначава временни ръководства на новосформирани местни организации и 
свиква изборни събрания на новата местна организация в едномесечен срок;

28. решава и други въпроси от компетентността на други органи на партията при 
бездействие на последните в указания от Оперативният съвет срок;

29. одобрява образец на членски карти;
30. решава и други въпроси, посочени в този Устав, за които няма изрично 

посочване на решаваш орган.
/4/ Заседанията на ОС са легитимни когато присъстват най-малко 5 /пет/ члена.
/5/ При подаване на оставка, отпадане, изключване или смърт, функциите на Председател 
се поемат от един от заместник-председателите на партията, определен на съвместно 
заседание на Оперативния съвет и Националния съвет, като се свиква Конгрес в срок от 
три месеца за избор на нов Председател.
/6/ При подаване на оставка, отпадане, изключване или смърт на член на Оперативния 
съвет, не се свиква Конгрес, ако съставът на Оперативният съвет не е под необходимия 
кворум съгласно този Устав. Оперативният съвет заседава в наличния си състав. В случай, 
че съставът на Оперативния съвет падне под необходимия кворум, в тримесечен срок се 
свиква Конгрес за избор на попълване на състава.
Чл. 26. /1/ Организационният и административният секретари са членове на партията.
/2/ Организационният секретар или упълномощен изрично от него член на Оперативния 
съвет:

I. ръководи, к о н ф о л и р а  и пряко отговаря за създаването и развитието на 
структурите на партията, съгласно чл. 10.
2. е задължен да участва в работата на Областните конференции, но без право да гласува;

3. е задължен даследи и да проверява основанията за свикване на извънреден 
Конгрес;

4. приема и следи за своевременно изпращане на протоколи от събрание на 
местните, общински и областни организации;

5. поддържа актуален списък на всички членове и структури на партията.
6. осигурява издаване и изпращане на местните организации на членски карти, 

партийни материали, агитационни материали;

/3/ Административният секретар:
1. ръководи, контролира и пряко отговаря за административната дейност, 

извършвана от структурите и органите на партията.
2. е длъжен да следи за правилното и законосъобразно създаване, попълване,

съхранение и унищожаване на документите;
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5.5 Национален съвет.

Чл. 27 (1) Н ационалният съвет (НС) се състои от 28 /двадесет и осем/ представители, 
които се предлагат от Областните организации, които не са членове на областните 
ръководства и не са областни координатори.
/2/Членовете на Националния съвет се утвърждават с решение от Конгреса на партията.
/3/ Първият Национален съвет след учредителният Конгрес, се утвърждава от 
Оперативният съвет и Контролно-ревизионната комисия.
/4/Националният съвет е ръководен орган на партията между конгресите.
/5/Националният съвет:

1. се свиква на заседания най-малко веднъж в годината. 14 /четиринадесет/ дена 
преди заседанието писмено се уведомяват членовете му за заседанието.

2. заседанията се свикват по решение на Председателя на партията и 
Оперативния съвет;

3. Подпомага политиките на партията за привличане на българите от чужбина 
и за международносътрудничество. За целта изгражда специални комисии, 
които могат да привлекат външни експерта;

/6/ Заседанията на Националния съвет са легитимни когато присъстват най-малко 18 
/осемнадесет/ члена. В случаите на ал.5, най-малко 25 /двадесет и пет/ члена.
/7/ Всеки член на партията има право писмено да отправи въпроси до Националният 
съвет, относно дейността на партията.
/8/В срок до един месец Националният съвет писмено уведомява отправилия въпросите по 
ал. 5.

5.7. Областен съвет

Чл. 28. /1/ Областният съвет (Обл. С) е в състав от пет члена: Председател, заместник- 
председател, секретар и двама члена, избрани от Областна конференция за срок от четири 
години.
/2/ Областният съвет:

1.ръководи, координира и контролира дейността наобщинските организации и 
местните организации;

2.взема решения които се отнасят до дейността на партията на територията на 
областта;

3.осъществява връзките с останалите партии, обществени организации, сдружения 
и фондации, представителите на централната и местна власт, както и всички други 
институции, действащи на територията на областта в съответствие с решенията на 
Конгреса, Националния съвет и Оперативния съвет;

4. подготвя и изпраща доклади в Оперативния съвет на четири месеца и анализи за 
проведени изборни кампании до един месец след обявяване на изборните резултати;

5. където няма Общински организации, определя кандидатурите за участие и 
начините на подреждане на кандидатите в изборните листи при местните избори;

6.определя водача и участниците в листата на партията към съответния 
избирателен район при провеждането на национални избори;
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/3/ Заседанията на Областния съвет се свикват от Председателя или трима от членовете на 
съвет най-малко на три месеца.
/4/ Извънредно заседание на Областния съвет се свиква от Председателя или от трима от 
членовете на Областния съвет.

5.8. Общински съвет

Чл.29. /1/ Общинският съвет(Общ. С) е в състав от пет члена: Председател, заместник- 
председател, секретар и двама члена,които се избират на Общ инска конференция за срок 

от четири години 
/2/ Общинският съвет:

1 .ръководи, координира и контролира дейността на местните организации на 
територията на общината;

2.взема решения които се отнасят до дейността на партията на територията на 
общината;

3.осъществява връзките с останалите партии, обществени организации, сдружения 
и фондации, представителите на централната и местна власт, както и всички други 
институции, действащи на територията на общината;

4. подготвя и изпраща доклади на секретаря на Областния съвет на два месеца и 
анализи за проведени изборни кампании до един месец след обявяване на изборните 
резултати;

5. там където няма местни организации, определя кандидатурите за участие и 
начините на подреждане на кандидатите в изборните листи при местните избори;

6. определя кандидата за кмет, водача и участниците в листата на партията към 
съответния избирателен район при провеждането на избори за общински съветници и 

кмет на общината;
/3/ Заседанията на Общинския съвет се свикват от Председателя или трима от членовете, 

най-малко на два месеца.

5.9. Председател на местна организация.

Чл. 30. l \ i  Председателят на местна организация се избира на изборно събрание за срок от 

четири години.
/2/ Председателят на местна организация има всички права и задължения като другите 
органи на партията, съгласно Устава, но само по отношение на оглавяваната от него 
организация и на територията, където тя развива дейност.
/3/ При подаване на оставка, отпадане, изключване или смърт на председателя на местната 
организация, от останалата част от ръководството, се свиква в срок до един месец изборно 
събрание, на което да бъде избран председател на местната организация.

VI.ЧЛЕНСТВО И ЧЛЕНСКИ ВНОС

6.1. Изисквания за членство

12 Устав на ПП „Н АРО Д "



Чл. 31. /1/ В ПП „Н А РО Д “ може да членува всеки навършил 18 /осемнадесет/ години, 
дееспособен гражданин на Република България, който е готов да работи за постигането на 
целите на партията, приема нейната Програма и Устав, и не членува в друга партия.
/2/ Членството е индивидуално по постоянен или настоящ адрес в местната организация, 
като може да се членува само в една местна организация.
/3/ Членството в ПП „Н А РО Д “ е доброволно.
/4/ В населени места, където няма учредена местна партийна организация, членовете се 
водят към общинската партийна организация
Чл. 32. В партията не могат да членуват лица на които със специален закон е забранено 
членство в политическа партия, и такива, поставени под запрещение.

6.2. Права и задължения

Чл. 33. Всеки член на партията е длъжен да членува в местна организация, където заплаща 
членски внос, е изключение на чл.31 ал.4 от устава.

Чл. 34. /1/ Всеки член на ПП „ Н А РО Д ” е длъжен:
1. да спазва устава и програмата, и работи за осъществяване на целите на 

партията;
2. да участва активно в предизборните кампании и другите партийни дейности;

3. да защитава доброто име на партията и да не й вреди с поведението и 

дейността си в обществото;
4. да защитава интересите и изпълнява политиката и решенията на партията
5. да не членува в друга политическа партия.
6. с личното си поведение да не злепоставя партията или отделни нейни 

членове;
7. да плаша членския си внос редовно;

/2/ Всеки член на ПП „Н А РО Д“ има право:
1. свободно да изразява мнения, да прави предложения и да участвва във 
формирането наполитическите решения в съответния орган;
2. да иска и да получава информация от органите на партията;
3. да избира и да бъде избиран в националните и териториалните органи на 
партията най-много два мандата;
4.да бъде избиран като член на ПП „Н А РО Д “ , в органи и структури съгласно 
законите наРепубликаБългария;
5. да получава съдействие от партията, когато е заплашван и преследван за 

политическите сиубеждения;
Чл. 35. Избраните с листата на ПП „Н А РО Д“ членове на Европейския парламент, народни 
представители, кметове и общински съветници, са длъжни два пъти в годината да дават 
писмен отчет за дейността си пред своите избиратели и Оперативният съвет.

6.3. Ред за възникване и прекратяване на членство

Чл. 36. /1/. Приемането на нови членове в партията се извършва, със саморъчно 
подписано заявление за членство адресирано до Председателя на местната организация.
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/2/Членовете се приемат от съответната местна организация в срок до един месец.По 
искане на член на местната организация или ръководството, кандидатите за членове на 
партията се изслушват и им се задават въпроси.
/3/ Решението за приемане на нови членове се взема с обикновено мнозинство, в отсъствие 
на кандидата за член на партията.
/4/ Общинският съвет, или местната организация изпращат в срок до 45 /четиридесет и 
пет/ дни след датата на подаденото заявление по ал.1 списъците с новоприетите членове 
на партията в Оперативния съвет.
/5/ Нови членове могат да се приемат и от Оперативният съвет, когато в населеното място 
по местоживеене на кандидата за член на партията, няма създадена местна организация.
/8/ При седем и повече членове на територията на едно населено място, с в присъствието 
на член на общинско, областно или централното ръководство, се учредява местна 
партийна организация, като Оперативният съвет определя временно ръководство, което е 
длъжно да свика общо събрание в едномесечен срок, което да избере ръководство 
съгласно този Устав.
/9/ Член на партията може да премине от една в друга местна организация при промяна на 
местоживеенето си, като подава молба до местната организация, в която членува и до 
местната организация, където иска да се премине. Отписването и приемането стават с 
решения на съответното ръководство на местната организация.

Чл. 37.3а нарушение на Устава на членовете на партията могат да бъдат налагани 
следните наказания:

1. забележка;
2. порицание пред местната партийна организация;
3. отстраняване и забрана за заемане на партийна длъжност за срок до една година;
4. изключване;

Чл. 38 /1/ Изключване от партията се налага при следните нарушения:
1. поведение, което противоречи на закона и морала;
2. поведение, уронващо престижа на партията;
3. неизпълнение на решения на партийни органи;
4. непристойно поведение;
5. осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
6. грубо нарушение на устава на партията;
7. финансови злоупотреби със средства на партията.

/2/ Наказанията се налагат от ръководството на местната организация, след решение на 
общото събрание на местната организация. Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от 
присъстващите. Оперативният съвет на партията също може да взема решения за налагане 
на наказания на членове на партията, като решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от 
присъстващия състав на Оперативния съвет и за тях незабавно се уведомява 
ръководството на местната организация.
/3/ Предложеният за наказание по негово искане може да бъде изслушан от местната 
организации и Оперативният съвет, когато наказанието се налага от ОС
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/4/ Жалби срещу наложените наказания се подават до Националният съвет, която се 
произнася в едномесечен срок от постъпването им. Решението на Националният съвет е 
окончателно, като за него се уведомява ръководството на местната организация.
/5/ Изключеният член на партията може да кандидатства отново за член на партията най- 
рано след три години, като в този случай решение за приемането му се взема от 
Оперативния съвет.
Чл. 39. /1/Прекратяването на членството в ПП „Н А РО Д“ настъпва при:

1. с писмено едностранно волеизявление,депозирано пред ръководството на 
местната организация;
2. изключване по решение на местната организация или Оперативният съвет;
3. неплащане на членски внос в продължение на три месеца, установено с 
протокол на ръководството на местната организация;
4. при влязла в сила осъдителна присъда за умишлено престъпление;
5. неучастие в партийния живот в продължение на една година;
6. с прекратяване на партията;
7. при смърт.
8. в случаите, определени в закон;

/2/Прекратяпането на членството се извършва/констатира с решение на ръководството на 
местната партийна организация.
/ 3 / Когато причини за прекратяването са основания по ал. 1, точки: 2, 3 и 5, членът на 
П П „Н А РО Д“ се уведомява писмено;
/4/Прекратяването на членството настъпило на основание ал.1 точки: 2, 3 и 5 подлежи на 
обжалване в едномесечен срок от датата на узнаване пред Националният съвет. Решението 
на Националния съвет е окончателно и влиза в сила незабавно.

Членски внос.

Чл. 40. /1/ Размерът на дължимия членски внос на месец се определя с този Устав:
1. минималния размер на членския внос е 1 лв,;
2. за членовете па ръководства на местната организация -3 лв, за председател на

местната организация - 5 лв;
3. за членовете на Общински, Областни съвети - 10 лв;
4. за членовете на Националния съвет, Оперативния съвет, Контролно-

ревизионната комисия и Председателя на партията- 50 лв;
/2/ В случаите на т. 1 при временна невъзможност до три месеца за плащане на членски 
внос размерът на дължимата сума може да се поеме от местната организация.

/3/ Студенти, удостоверяващи това си качество с редовна студентска книжкаи пенсионери 
с редовно удостоверение се освобождават от заплащане на членски внос.

/4/ Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни членски вноски, 
както и дарения.

УП.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ.
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Чл.41. Кандидатите за изборнидлъжности се определят на базата на лични и 
професионални умения и знания, както и компетентност в съответнатаобласт. 
Кандидатите за изборнидлъжноститрябва да се ползват с авторитет в обществото и да 
садоказаниексперти и професионалисти.

Чл.42. Кандидатите за изборни длъжности се определят на общо събрание на местната 
организация, като протоколът с предложенията за избор се изпраща в срок до седем дни 
на Оперативния съвет. Там където няма местни организации, определя кандидатурите за 
участие и начините па подреждане на кандидатите в изборните листи при местните 
избори.

Чл.43. Избраните депутати, предложени от ПП „Н А РО Д ” имат право само на два 
изпълнение мандата. За останалите изборни длъжности в държавното и местно 
управление, при предлагане на кандидат, който има два изпълнени мандата и е доказал 
качествата си при изпълнение на задълженията и е спазвал политическите цели на 
партията, с решение на Националния съвет може да бъде предложен отново.

Чл.44. Избраните в органите на държавното и местно самоуправление членове на партията 
се задължават да спазват политическите цели на ПП „Народ”, да изпълняват решенията на 
партията, доколкото същите не противоречат на действащото законодателство на 
Република България. При неспазване на това задължение, ПП „Н А РО Д ” снема 
политическото доверие от избрания в държавните или местни органи член на партията и 
го изключва.

VIII. СИМПАТИЗАНТИ.

Чл.45./1 /Всеки дееспособен български гражданин с избирателни права, който желае да 
участва в дейността на партията, без да членува в нея, може да бъде регистриран като 
симпатизант. Не могат да бъдат симпатизанти лица, които членуват в други партии. 
/2/Регистрацията на симпатизантите се извършва в общинската организация, където се 
води регистър на симпатизантите. За вписване в регистьрасе подава писмено заявление до 
съответната общинска организация по постоянен или настоящ адрес на кандидата за 
симпатизант.
/4/Симпатизантите се вписват в регистър след решение на общинската организация. При 
отказ, могат да обжалват отказа пред Националния съвет в едноседмичен срок от 
уведомяването. Решението на Националния съвет се взема в едномесечен срок и е 
окончателно.
/5/ С решение на общинската организация, Оперативният съвет или Националният съвет, 
симпатизантът може да бъде отписан от регистъра на симпатизантите. Отписването не 
подлежи на обжалване.
/6/ Симпатизантът има право да: бъде информиран за дейността на партията, да участва в 
публични изяви на партията, да подпомага дейността й, да присъства на партийни 
събрания по преценка на ръководството, да участва в изборни кампании.
/7/ Симпатизантът се задължава да: не уронва престижа на партията, да спазва решенията 
на партийните органи, които се отнасят до политиката на партията, да не уврежда 
интересите на партията.

X. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИМУЩЕСТВО.
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Чл. 46. /1/ Партията набира своите средства и имущества от членски внос, дарения и 
завещания, чрез собствени набирателни или разплащателни банкови сметки, както и по 
всички други разрешени от този Устав и закона начини.
121 Партията ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в Закона за 
политическите партии.
Чл. 47./1/ Приходите и разходите на партията се планират и извършват с решение и по ред 
определен от Конгреса. ОС и НС, като пряко се контролирани от ЦКРК.
/2/. Общопартийните разходи и имущество се управляват от Председателят, Оперативният 
съвет, Националният съвет, при спазване на Закона за политическите партии, този Устав и 
решенията на Конгреса, Оперативният съвет и Националният съвет.
Чл. 48. (1). При необходимост, Оперативният съвет предлагаза утвърждаване на 
Националния съвет структура на административен апарат, който да подпомага 
централните партийни органи, при осъществяването на тяхната дейност.
/2/ ОС назначава служители по така утвърдената структура и сключва трудови договори с 
тях.

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА.

Чл. 49. /1/ ПП „Н А РО Д “ се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата
партия е обявена
5. за противоконституционни;
6. други случаи определени от закона.

/2/ Решенията по точки 1, 2, 3 и 5 се вземат от Конгреса с мнозинство 2/3 от всички 
делегати.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.50. Всички учредители на ПП „Н А РО Д “ са членове по право на партията.

§ 1. За неуредените с този устав въпроси се прилагат Закона за политическите партии, и 
гражданското законодателство в Република България.
§ 2.До избиране на Областни организации, от Оперативният съвет се избират областни 
координатори, които организират създаването на структурите по места.
§ 3. След учредителният конгрес и до учредяване на местни организации, новите членове 
се приемат от Оперативния съвет.
§ 4. Този устав е приет на учредително събрание на ПП „Н А РО Д ”, проведено 

на.2 1 .01.2018 год. в гр. Поморие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 1 1 1 1  „НАРОД“: .   ...... ..........................................
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА 
ПРИЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ  

И ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА

Долуподписаният: ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН с
постоянен адрес град Сливен, лична карта №

издадена от МВР-Сливен. Председател на Оперативния 
съвет на политическа партия „НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА РОДОВЕ 
О БЩ Н О СТ Д Ъ РЖ А ВА ” -  ПП НАРОД“, със седалище и адрес на управление 
град Сливен, ул. „Георги С. Раковски“ №  17, офис №  7, учредена на 21.01.2018 г. 
в град Поморие,

ДЕКЛАРИРАМ :

Съгласен съм да представлявам и управлявам политическа партия 
„НАЦИОНАЛНА АЛТЕРНАТИВА РОДОВЕ ОБЩ НОСТ Д Ъ РЖ А В А ” ПП 
„Н А РО Д “, със седалище и адрес на управление град Сливен, ул. „Георги С. 
Раковски“ №  17, офис №  7, учредена на 21.01.2018 г. в град Поморие, и като 
такъв ще се подписвам, както следва:
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