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ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЛИДАРНОСТ“

ЕОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.Политическа партия „Солидарност“ е българска национална партия и се основава на 
българския национален идеал и свързаните с него национални интереси за устойчиво 
развитие и съхраняване на суверенитета и териториалната цялост на българската 
държава.

Чл.2.Партията е учредена по инициатива на български граждани, които споделят 
основните принципи на демокрацията, правата на личността, нейното достойнство и 
сигурност, неприкосновеността на собствеността и свободната инициатива.

Чл.З.Партията осъществява своята дейност съобразно Конституцията на Република 
България, действащотозаконодателство в страната, настоящия устав и актовете на 
ръководните органи, указани в този устав.

Чл.4.Партията е юридическо лице, регистрирано по Закона за политическите партии, и по- 
долу в този устав се нарича ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЛИДАРНОСТ“.

Чл.5.Политическа Партия „СОЛИДАРНОСТ“ има девиз „Всички заедно за България“
Чл.б.Седалището на партията е в гр. Левски, бул.“Александър Стамболийски“ 73 А.
Чл.7.Партията се управлява и представлява от председателя на Националния Политически 

Съвет.
Чл.8.Символ : В средата са две ръце, които крепко се здрависват. Зад ръцете се вижда 

изгряващо слънце и лъчите му. Слънцето и ръцете са разположени в кръг с 
небесносин цвят, около който са разположени звездите символ на ЕС. Цялата 
композиция е обградена с лавров венец.

Ч л.9.Партията избира за свой празник 6-ти септември -  Ден на обединението на България, 
който е символ на единението на нацията.

II.ЦЕЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл.Ю.Основните цели на партията са единството на нацията, възраждането на 
традиционните национални добродетели и морал, благоденствието на всички 
български граждани, независимо от техния произход, социално положение, вяра и 
етническа принадлежност.

Ч л.11.По-конкретно партията си поставя следните цели:
1.Развитие на духовния и материален потенциал на нацията, хармонично съчетаване 
интересите на личността и обществото, национално единство и съгласие;
2.Отстояване на националните интереси и идеали като част от общочовешката 
ценностна система;
3.Равновесие между интересите на наемния труд и работодателите при регулираща 
роля на държавата;



4.Гарантиране на личната и обществена сигурност на гражданите чрез засилване 
борбата с престъпността и корупцията;
б.Социално ориентирана икономика с пазарни принципи чрез пълно 
мобилизиранена вътрешните ресурси на нашето общество;
6.Взаимодействие и сътрудничество с други партии, организации и държавни 
органи за продължаване на евроатлантическия процес и интегрирането на България 
в Европейския съюз и НАТО.

Ш .ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЧлЛ2.В ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ могат да членуват всички 
дееспособни български граждани, които имат избирателни права, приемат нейния 
устав и програмни документи и за които не важат ограниченията, установени със 
закон. Член на партията не може да членува в друга политическа партия.

Чл.13. Членството в партията е индивидуално и доброволно.
ЧлЛ4. Членовете на партията имат следните права:

1 /Да участват в разработването и осъществяването на инициативи в местните 
организации и на централно равнище;
2/Да бъдат своевременно информирани за всички обсъждани въпроси, както и за 
решенията, взети по тях от местните и централните органи на партията;
З/Да участват пряко или посредством свои представители във вземането на решения 
на всички равнища, както и да изказват свободно своето мнение в процеса на 
формиране на решението;
4/Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на партията;
5/Да предлагат свои кандидатури за участие в местнитеизбори, в парламентарните 
избори и в изборите за европарламент;
6/Да се обръщат към ръководните органи на партията и да изискват отговор, когато 
са нарушени техни права по този устав;

Чл.15. Членовете на партията имат следните задължения:
1 /Да спазват устава и да работят за изпълнение на програмните цели и задачи на 
партията;
2/Да съдействат за изпълнение на решенията на органите на партията;
З/Да заплащат членски внос;
4/Да пазят доброто име на партията и да работят за нейното утвърждаване;
5/Да работят активно за привличане на нови членове и съмишленици;

Чл.16./1/Членството възниква по молба на кандидата и след приемане в местна
организация. Приемането става по следния ред:
ККандидатът подава писмена молба за членство, в която декларира, че приема
устава на партията и намерението си да работи за осъществяване на целите
съгласно този устав и програмните документи.
2.Местният съвет се произнася по молбата най-късно на второто проведено 
събрание след постъпването й. Членството възниква от деня на решението за 
приемане.
/2/ Всеки член на партията получава членска карта.

Чл.17. Членството в партията може да се придобие и при учредяване на местна 
организация. Учредяването, включително членския състав на местната организация, 
се утвърждава от Общинския съвет.



Чл.18./1/ Членството в партията се прекратява при доброволно напускане, смърт, 
изключване или отпадане.
/2/ Доброволното напускане става с писмена молба до съответния Местен съвет. В 
този случай членството се прекратява от датата на постъпване на молбата.
/3/ Прекратяване на членство чрез изключване става по решение на Общинския 
съвет в следните случаи:
1.Явно и публично несъобразяване с устава и принципите на партията, 
неизпълнение на решение на местен или централен орган;
2.Участие в политически и изборни кампании на друга политическа партия;
3.При тежко умишлено престъпление, установено с влязла в сила присъда;
4.Председател на Местен, Общински, Областен съвет може да бъде изключен и 
поради несправяне с работата. В този случай решението за изключване се взема от 
Националния Политически Съвет.
5.Отпадане от членство е налице в следните случаи:
а/При неплащане на членски внос в продължение на 6 последователни месеци- след 
6-я месец от последната вноска;
б/При настъпване на обстоятелство, което по силата на закона или този устав 
възпрепятства членство в политическата партия от настъпването на това 
обстоятелство.

Чл.19.Решението за изключване може да се обжалва в срок до 1 (един) месец от 
уведомяването на Комисията по етика и контрол. Комисията е длъжна да се 
произнесе по жалбата най-късно на второто си заседание от постъпването на 
жалбата. Решението на този орган е окончателно.

ГУ.СТРУКТУРА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЛИДАРНОСТ“

Чл.20.Партията се състои от:
1.Местна организация, която включва най-малко 5 членове и се образува на 
територията на съответното населено място.
1.1 В едно населено място се създава една местна организация.
1.2 По решение на местния Общински съвет на партията в населените места с по- 
голям брой население може да се създадат повече местни организации. Решение по 
тази точка може да приема Националния Изпълнителен Съвет.
2. Общинска организация, която включва всички местни организации на 
територията на общината и се състои от най-малко 10 (десет) членове.
2.1 На територията на общината може да се създава една общинска организация.
2.2 Ръководството на общинската организация се установява в населеното място, 
където е административен център на общината.
3. Областна организация, която включва всички общински организации и се състои 
най-малко от 20 (двадесет) членове.
3.1 На територията на областта може да се създава само една областна организация.
3.2 Ръководството на областната организация се установява в населеното място, 
което е административен център на областта.
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У.ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Ч л .21.Партията има следните органи:
1. Национален конгрес;
2. Национален Политически Съвет;
3. Председател на Националния Политически Съвет, зам. председатели, 

политически секретар на Националния Политически Съвет;
4. Комисия по етика и контрол;
5. Областна конференция и Областен Съвет;
6. Общинска конференция и общински съвет;
7. Общо събрание на местна организация и местен съвет;

Чл.22./1/ Членовете в органите на партията са с мандат до 5 (пет) години, ако мандата на 
конкретния член не бъде прекратен предсрочно. При предсрочно прекратяване на 
мандата по собствено искане, поради смърт, поради прекратяване на членството в 
партията или поради отстраняване, съответния орган може да продължи работата си 
в намален състав или да назначи нов член до изтичане на мандата.
/2/ Членовете на органите на партията могат да бъдат преизбирани без ограничения.

НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС

Чл.23.Националният конгрес е върховен орган на партията и се свиква най-малко веднъж 
на всеки 5 (пет) години.

Чл.24.Националният конгрес се състои от делегати, които са избрани по реда, предвиден в 
този устав.

Чл.25.Национален конгрес се свиква от Националния Политически Съвет с решение, 
прието най-малко с 2/3 от състава на Съвета или от Председателя на Националния 
Политически Съвет.

Чл.26.Решението за свикване се публикува в поне един национален ежедневник най-малко 
30 (тридесет) дни преди провеждането, като се посочва дневния ред, датата, часът и 
мястото за провеждане, както и по чие искане става свикването.

Чл.27.Националния конгрес се ръководи от Председателя на Националния Политически 
Съвет, а при негово отсъствие или по негово предложение -  от заместник 
председател на Националния Политически Съвет или друг негов член.

Чл.28.Решенията на Националния конгрес са законни, ако присъстват най-малко 2/3 (две 
трети) от делегатите и решенията са приети с обикновено мнозинство от 
присъстващите.

Чл.29.Националният конгрес има и следните правомощия :
1. Изменя и допълва устава, приема и изменя програмните документи на партията;
2. Избира и освобождава Председателя
3. Избира и освобождава 13 (тринадесет) от членовете на Националния 

Политически Съвет.
4. Приема отчетите за дейността на Националния Политически Съвет, Комисията 

по етика и контрол;
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НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.ЗО.Националният Политически Съвет се състои от : 
а/ Председател; 
б/ 7 (седем) зам. председатели; 
в/ Политически Секретар;
г/ Председател на комисията по етика и контрол; 
д/ Председател на женската организация; 
е/ Председател на младежката организация;
ж/ Всички членове на ПП „Солидарност“, които са евродепутати, депутати, 
министри, кметове
з/ До (100% +1) от броя на членовете на НПС по точки а,б,в,г, д, е, ж (общо) . 

Чл.31./1/Националният Политически Съвет се свиква от неговия Председател или по 
инициатива на най-малко 2/3 (две трети) от членовете на съвета.
/2/ В случай, че Председателят не свика Националния Политически Съвет в срок до 
2 (две) седмици, лицата поискали свикването имат това право.
/3/ На първото си заседание след избора на Председател и Национален Политически 
съвет на конгрес, Националният Политически съвет избира измежду своите членове 
заместник председатели, политически секретар, председател на женската 
организация, председател на младежката организация и председател на комисията 
по етика и контрол.

Чл.32./1/Свикването става с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и 
мястото за провеждане на заседанието на Националния Политически Съвет, както и 
по чие искане се свиква. Поканата може да бъде изпратена по пощата, по факс или 
и-мейл адрес, посочен от члена на съвета.
/2/ Поканата трябва да бъде изпратена най-малко 10 (десет) дни преди 
провеждането на заседанието на Националния Политически Съвет.

Чл.ЗЗ Заседанията се провеждат поне веднъж на 4 (четири) месеца и се ръководят от 
Председателя на Съвета или при отсъствие от негов заместник или от политическия 
секретар.

Чл.34 На първото свое заседание Националният Политически Съвет приема правилник за 
работата си.

Чл.35 Националният Политически Съвет има и следните правомощия :
1. Определя конкретните задачи на партията между два конгреса и актуализира 

програмните документи;
2. По предложение на Националния Политически Съвет утвърждава състава на 

постоянни и временни комисии за работа по конкретни направления, а така 
също определя и техния бюджет и структура;

3. По предложение на Националния Политически Съвет определя броя, 
длъжностите и възнаграждението на лицата, които ще заемат щатни длъжности 
в партията;

4. Приема отчетите на Националния Политически Съвет, на Комисията по етика и 
контрол, на постоянните и временни комисии към него;

5. Изисква и изслушва отчети на председателите на областни съвети по 
определени въпроси.

6. Определя за официален говорител на партията един от зам. председателите.
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7. Избира и освобождава заместник председатели, Политическия Секретар, 
Председателя и членовете на Комисията по етика и контрол, Председателя на 
Женската организация и Председателят на Младежката организация;

8. Взема решение за саморазпускане на партията, за сливане или вливането й в 
друга политическа партия;

9. Националния Политически съвет взема решенията си с обикновено мнозинство

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.36 Председателят на Партията по право е и Председател на Националния Политически 
съвет и има и следните правомощия:

1. Да свиква национален конгрес.
2. Да ръководи националните конгреси или да определя кой да ги ръководи.
3. Да свиква Националния Политически съвет.
4. Да предлага заместник председатели, политически секретар, председател на

комисията по етика и контрол, председател на женската организация и
председател на младежката организация.

5. Да определя собствена квота съгласно чл.ЗО т.З от настоящия Устав в 
Националния Политически съвет.

6. Да ръководи заседанията на Националния политически съвет.
7. Да изисква отчети от председателите на областни организации.
8. Да определя официален говорител на Националния политически съвет.
9. По свое осмотрение да свиква областни конференции.
10. Да предлага и одобрява председатели на областни организации.
11. Да предлага и одобрява председатели на общински организации.

ОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Чл.37 /1/Областната конференция е ръководен орган на областната организация и се 
свиква поне веднъж на 3 (три) години.
/2/Областната конференция се състои от делегатите, избрани на общинските 
конференции.

Чл.38 /1/Областната конференция се свиква от председателя на областния съвет по искане 
най-малко на 2/3 (две трети) от членовете на Националния Политически Съвет. 
/2/Областната конференция може да бъде свикана и по искане на председателя на 
Националния Политически Съвет.
/З/Ако председателят на областния съвет не свика конференцията в двуседмичен 
срок, лицата, поискали свикването, имат право на това.

Чл.39 Свикването на Областната конференция става с покана, която се обявява в поне 
един областен вестник, най-малко 30 дни преди провеждането й. В поканата се 
посочва дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и по чие искане се 
свиква Областната конференция.

Чл.40 Освен изрично предвидените в този устав, Областната конференция има и следните 
правомощия:
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1. Определя териториалния обхват и броя на общинските съвети;
2. Избира и освобождава председателя на Областния съвет;
3. Определя броя на членовете на Областния съвет, избира ги и ги освобождава; 

Чл.41 Решенията на Областната конференция са законни, ако присъстват поне 2/3 (две
трети) от избраните делегати и са приети с обикновено мнозинство от 
присъстващите.

Чл.42 Областният съвет ръководи оперативно областната организация в периода между 
Областните конференции.

Чл.43 Областният Съвет се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца по искане на 
неговия председател или поне на 1/3 (една трета) от неговите членове. 

Чл.440бластният съвет се ръководи и представлява от неговия Председател.
Председателят назначава свой заместник един от членовете на съвета.

Чл.45 /1/Областният съвет може да отстрани от състава си всеки член, като функциите на 
отстранения член се дават на друг член от състава на съвета.
/2/Отстраняването може да бъде за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца.

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Чл.46 /1/Общинската конференция е ръководен орган на общинската организация и се 
свиква най-малко веднъж на 3 (три) години.
/2/Общинската конференция се състои от делегатите, избрани от местните 
организации.

Чл.47 /1/Общинската конференция се свиква от председателя на Общинския съвет по 
искане най-малко на 2/3 (две трети) от членовете на Националния Политически 
Съвет, на Областния Съвет или Общинския Съвет.
/2/Общинската конференция може да бъде свикана и по искане на Председателя на 
Националния Политически Съвет.
/3/ Ако председателят на Общинския съвет не свика конференцията в 2-седмичен 
срок, лицата, поискали свикването, имат право на това.

Чл.48 Свикването на Общинската конференция става с покана, която се обявява в поне 
един общински вестник най-малко М(четиринадесет) дни преди провеждането й. В 
поканата се посочва дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането, както и 
по чие искане се свиква общинската конференция.

Чл.49 Освен изрично предвидените в този устав, общинската конференция има и следните 
правомощия:
1. Определя териториалния обхват и броя на местните съвети;
2. Избира и освобождава председателя на Общинския съвет;
3. Определя броя на членовете на Общинския съвет, избира и освобождава 

членовете му.
Чл.50 Решенията на Общинската конференция са законни, ако присъстват поне 2/3 (две 

трети) от избраните делегати и са приети с обикновено мнозинство от 
присъстващите.

Чл.51 Общинският съвет ръководи оперативно общинската организация в периода между 
Общинските конференции.

Чл.52 Общинският съвет се ръководи и представлява от неговия председател. 
Председателят назначава за свой заместник един от членовете на Общинския съвет.



Чл.53 /1/Общинският съвет се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца по искане на 
неговия председател или поне на 1/3 (една трета) от неговите членове.

Чл.54 /1/ Общинският съвет може да отстрани от състава си всеки член, който наруши 
устава или не изпълнява задълженията си, като възложи функциите на отстранения 
член на друг член от състава на съвета.
/2/Отстраняването може да бъде за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца.

МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ. МЕСТЕН СЪВЕТ

Чл.55 Общото събрание на местната организация се състои от всичките си членове.
Чл.56 Общото събрание на местната организация се свиква най-малко веднъж на 2 (два) 

месеца от председателя на Общинския съвет или от председателя на Местния съвет. 
Чл.57 Общото събрание на местната организация определя броя на членовете на Местния 

съвет, избира и освобождава председателя и членовете му.
Чл.58 Решенията на Общото събрание на местната организация са законни, ако са приети 

в присъствието на най-малко 2/3 (две трети) от членовете й с обикновено 
мнозинство на присъстващите.

Чл.59 /1/Местният съвет ръководи политиката на партията в населеното място и решава 
въпроси на местно равнище.
/2/Местният съвет се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца по искане на 
неговия председател или поне на 1/3 (една трета) от неговите членове.

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КОНТРОЛ

Чл.60 Комисията по етика и контрол се състои от 5 (петима) членове, включително от 
Председател, Зам.-Председател и Секретар.

Чл.61 Заседанията на Комисията по етика и контрол се провеждат не по-рядко от веднъж 
на 6 (шест)месеца и се ръководят от председателя или зам. председателя.

Чл.62 Освен другите, предвидени в този устав, Комисията по етика и контрол има 
следните правомощия :
1. Наблюдава работата на всички органи и структури и уставната съобразност на 

решенията им;
2. Контролира изразходването на средствата на всички нива в партията;
3. Произнася се по жалби на членове на партията във връзка с организационни 

решения на местни, общински и областни съвети;
4. Произнася се по спорове между местни, общински и областни съвети;
5. Произнася се по жалби по редовността на изборите за ръководни органи на 

местни, общински и областни съвети, както и за делегати на национални 
конгреси.

Чл.63 Комисията по етика и контрол се произнася по въпросите ог нейна компетенция в 
срок до 2 (два) месеца от уведомяването й.

Чл.64 Решенията на Комисията по етика и контрол, които по този устав не са 
окончателни, могат да бъдат изменени само от Националния Политически Съвет.



У1.ДЕЛЕГАТИ

Чл.65 Националният Политически Съвет определя продължителността на мандата и 
начина за избор на делегати за Национален конгрес. Изборът на делегати за 
Областната и Общинската конференции става с решение на Националния 
Политически Съвет.

Чл.66 Делегати по право в национален конгрес са представители на партията в 
законодателната, изпълнителната и местната власт, както и членовете на 
Националния Политически Съвет и Комисията по етика и контрол.

Чл.67 Мандатът на делегата е не повече от 5 (пет) години и може да бъде прекратен 
предсрочно при решение на компетентния орган за провеждане на нови избори на 
делегати. Делегатът може да бъде преизбран без ограничение.

Чл.68 Гласуването е лично.
Чл.69 Ако членството на делегат в партията бъде прекратено, се провеждат частични 

избори за нов делегат до края на мандата на първоизбрания.

УП.ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ, ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл.70 Източници на средства на партията са:
1. Членски внос;
2. Приходи от недвижими имоти;
3. Приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална 

собственост;
4. Дарения и завещанияот физически лица;
5. Дарения от юридически лица;
6. Държавни субсидии.

Чл.71 Размерът на членския внос и срока за плащането му се определя от Националния 
Политически Съвет.

Чл.72 Финансовата дейност на партията е открита. Приходите и разходите за изтеклия 
период се оповестяват веднага след конгреса на страницата на партията в Интернет, 
както и посредством платена публикация в национален всекидневник.

Чл.73 Партията може да притежава движимо и недвижимо имущество, вещни права и 
интелектуална собственост.

Чл.74 Паричните фондове се образуват и разходват по решение на Националния 
Политически Съвет.

Чл.75 Партията може да издава печатни издания по решение на Националния 
Политически Съвет.

Чл.76 Партията има собствен печат.

УШ .ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.77 Партията прекратява дейността си при:
1. Сливане или вливане в друга политическа партия;



2. Разделяне на две или повече партии;
3. Саморазпускане;
4. В други случаи, предвидени в закона.

Чл.78 Националният конгрес определя в решението за саморазпускане на партията начина 
на разпореждане с цялото имущество на партията.
Чл.79 ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СОЛИДАРНОСТ“ може да сключва споразумения за 
сътрудничество с други политически партии и организации, когато това не противоречи на 
целите на партията.

Този Устав е приет от участници в учредителното събрание, проведено на 
01.07.2007 год. и изменен от участниците в Четвъртия Извънреден конгрес на 
Партията, проведен на 17.08.2019 год.


