
УСТАВ
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Политическа партия 
„Има такъв народ"'

ГЛАВА ПЪРВА 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1,/1/ „Има такъв народ" е политическа партия, учредена по реда на Закона за 

политическите партии.

/2/ Политическа партия „Има такъв народ" е със седалище и адрес на управление в 
гр. София, ул."Одрин" 70, ет.7, ап.18.

/3/ Политическа партия „Има такъв народ" не се ограничава със срок.

Чл.2. /1/Символи на Политическа партия „Има такъв народ" е стилизиран 

светлосин восъчен отпечатък, на който с тъмносини букви е изписано името на 

партията Има такъв народ. Абревиатурата на Политическа партия „Има такъв 
народ"еПП„И ТН".

/2/Партията има печат с кръгла форма, с изобразен в центъра символа по ал.1 и 

изписано наименованието на политическа партия „ИМ А ТАКЪВ НАРОД" в кръг. 

Печатът се поставя върху подписите на представляващите партията лица.

ГЛАВА ВТОРА 

ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Чл.З. Принципите, за чието спазване и утвърждаване ПП „Има такъв народ" ще 

работи, са следните: разделение на властите, народен суверенитет, политически 

плурализъм, свобода на словото, реални гаранции за спазване правата на човека и 
гражданина.

Чл.4. Основните цели пред ПП „„Има такъв народ"" са:

-  засилено участие на гражданите във вземането на решения чрез преки 
допитвания до народа;

-  смяна на избирателната система от пропорционална към мажоритарна с 
абсолютно мнозинство в два тура;

-  намаляване на броя на народните представители в парламента от 240 на 
120;

-  реално въвеждане на възможността българските граждани да могат да 

гласуват и дистанционно, по електронен път, на избори и референдуми;

-  въвеждане на задължително гласуване на изборите и референдумите;

-  пряк избор от гражданите на директорите на областните дирекции и на 
началниците на районните управления на МВР;



-  пряк избор от гражданите на Главния прокурор на Република България.

-  пряк избор от гражданите на Омбудсмана на Република България;

-  цялостно реформиране на правоохранителната система и установяване на 
реално върховенство на закона;

-  премахване на партийното влияние върху правосъдната система;

-  реформиране на системата на общественото здравеопазване и осигуряване 

на свободен и равнопоставен достъп на всички граждани до адекватна и 

качествена здравна грижа;

-  осъществяване на административна реформа чрез намаляване на 

бюрокрацията и въвеждане на електронно управление, неутрализиране на 

монополните и картелните структури и създаване на условия и механизми, 

които да предотвратяват появата на нови;

-  реформиране на образователната система и въвеждане на стандарти, 
отговарящи на съвременните изисквания и пазара на труда;

-  защита на семейството и семейните ценности;

-  осигуряване на достоен живот чрез достойни доходи, гарантиране на 

човешките свободи и личната неприкосновеност и сигурност;

-  засилване ролята на Република България в структурите на Европейския съюз, 

включване на страната в Шенгенското споразумение и Банковия съюз на ЕС.

Чл.5. Начините за постигане на тези цели са:

- участие в избори;

- участие в политическия и обществен живот на страната;

- организиране на референдуми и допитвания, както и чрез всички други 

допустими от Конституцията и законите на страната средства.

ГЛАВА ТРЕТА 

ЧЛЕНСТВО

Чл.6 /1/ Член на Политическа партия „Има такъв народ" може да бъде всеки 
български гражданин, който има избирателни права, приема принципите и целите 

на партията и не членува в друга политическа партия.

/2/ Членството в Политическа партия „Има такъв народ" се осъществява 

индивидуално и е израз на лична воля.
/3/ Членството в Политическа партия „Има такъв народ" не създава предимства в 
правата на гражданите.

Чл.7. Всеки член на Политическа партия „Има такъв народ" има право:

а) да изказва свободно своето мнение;

б) да участва в работата на структурите по реда, предвиден в настоящия устав;

в) да избира и да бъде избиран в органите на управление;



г) да участва във вътрешнопартийните допитвания и референдуми, организирани 

по реда на правилника за прилагане на устава.

д) да участва в реализирането на гражданските инициативи, инициирани и 

провеждани от структурите на партията;
е) да бъде номиниран и да участва във вътрешни избори за публични и изборни 

длъжности.

Чл.8. Всеки член на Политическа партия „Има такъв народ" е длъжен:

а) да спазва устава, правилниците за прилагането му и решенията на органите на 
управление на Политическа партия „Има такъв народ";
б) да участва активно в изборните кампании;

в) да участва в реализирането на приетите от органите решения и да не им 

противодейства;

г) чрез личното си поведение и морал да допринася за изграждането и укрепването 
авторитета на партията;
д) да внася в срок определения членски внос.

Чл.9. /1/ Заявление за членство и декларация по образец се подават до областния 

координатор чрез обш,инския координатор, който обобщава постъпилите 

заявления и ги предоставя на Арбитражно-контролната комисия за разглеждане в 
срок до 2 /два/ месеца от постъпването им.

/2/ Арбитражно-контролната комисия разглежда постъпилите заявления и 
представя резултатите от проучването на кандидатите на заседание на 
Националния съвет в срок до б /шест/ месеца от подаване на заявлението за 
членство.

/3/ Арбитражно-контролната комисия може да препоръча на Националния съвет 

да откаже членство на даден кандидат, за когото са налице доказателства, че 

кандидатът не отговаря на критериите за членство или са налице факти, които 

противоречат на принципите и целите на партията.
/4/ Националният съвет гласува заявлението за членство след получаване на 
становището на Арбитражно-контролната комисия.

/5/ Членството възниква след приемането на кандидата за член с решение на 
Националния съвет.

/6/ Членовете се вписват в регистър на партията, който се води от Националния 
съвет.

Чл.10. Прекратяването на членството в Политическа партия „Има такъв народ" се 

осъществява чрез:

а) доброволно заявление за напускане, депозирано при общинския координатор. 
Прекратяването на членството поражда действие от момента на получаване на 
писменото заявление за напускане.



б) отпадане при неплащане на членски внос повече от 3 /три/ последователни 

месеца, което неплащане се констатира с решение на Националният съвет;

в) при решение за изключване по предложение на Арбитражно-контролната 

комисия, гласувано от Националния съвет с обикновено мнозинство - при 

нарушение на настоящия устав, при наличие на обосновани съмнения за 

корупционно поведение или безпринципна търпимост към подобно поведение и 

при извършване на действия, които накърняват обществения образ и доброто име 

на партията, неизпълнение на решения на ръководните органи на партията;

г) членството автоматично се счита за прекратено в случай на явяване на 
президентски, парламентарни, за европейски парламент или местни избори в 
листа на друга партия или като кандидат на такава или явяване като независим 
кандидат.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ОРГАНИ И СТРУКТУРИ

Чл.И ./ l /  Националната конференция е върховен орган на Политическа партия 
„Има такъв народ".

/2/ Националната конференция приема и променя устава на Политическа партия 

„Има такъв народ" и политическата програма. Тя може да решава всички въпроси, 

свързани с дейността на Политическа партия „Има такъв народ" и нейните решения 
са задължителни за всички структури, органи и членове на партията.

/3/ Националната конференция избира Председател с обикновено мнозинство за 
срок от 4 /четири/ години.

/4/ Националната конференция избира Изпълнителен съвет и Арбитражно- 
контролна комисия по предложение на председателя, с обикновено мнозинство за 
срок от 4 /четири/ години.

/5/ Националната конференция приема решения за сливане, вливане, разделяне 
или саморазпускане на партията.

/6/ Националната конференция разглежда дейността на партията през изминалия 
период от предходната Национална конференция.

ЧЛ.12./1/ Националната конференция се свиква най-малко веднъж на 4 /четири/ 

години с решение на Националния съвет. Националният съвет може да свика 

извънредна национална конференция с обикновено мнозинство.
/2/ Поканата за свикване на Националната конференция се обявява не по-късно от 

30 /тридесет/ дни преди датата на провеждането й чрез публикация на интернет 

страницата на партията и в поне един национален всекидневник. Поканата 

съдържа датата, мястото, часа и предложението за дневен ред за провеждане на 

Националната конференция и по чия инициатива се свиква същата.

/3/ Националната конференция може да започне да заседава в насрочения час, ако 

са налице повече от половината от делегатите. В случай, че не са налице повече от



половината делегати, заседанието се отлага с един час след първоначално 

определения начален час и събранието се провежда, като се счита за законно, 

независимо от броя на явилите се делегати.
/4/ Решенията си Националната конференция приема с мнозинство повече от 

половината от присъстваш,ите на събранието, освен ако настояш,ият устав не 
предвижда друго. Решенията по чл.11, ал. 5 се приемат с мнозинство две трети от 

об|дия числен състав на Националната конференция.

Чл.13. Делегати на националната конференция са;

а) членовете на Изпълнителния съвет;

б) членовете на Арбитражно-контролната комисия;
в) областните координатори;
г) двама представители на обш,инска организация, избрани на обш,о събрание;
д) народните представители от парламентарната група, избрани с листата на 
Политическа партия „Има такъв народ";

е) кметовете на общини, кметове на райони в градовете с районно деление и 

председателите на общински съвети, както и членовете на европейския парламент 

избрани като кандидати на Политическа партия „Има такъв народ".

Чл.14 /1/Националният съвет е висшият ръководен орган на Политическа партия 

„Има такъв народ" в периода между националните конференции. Националният 

съвет взима решения по всички въпроси, касаещи дейността на Политическа 

партия „Има такъв народ" и които не са от компетентността на Националната 

конференция. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички 
структури, органи и членове на партията.
/2 / Националният съвет:

а) приема решение за участие в избори и за участие в коалиции;

б) приема решение за свикване на Национална конференция и организира 
изпълнението на приетите от нея решения;

в) избира Международен секретар по предложение на Изпълнителния съвет;
г) определя размера на членския внос и приема Правилник за условията и реда за 
внасянето му;

д) приема годишния бюджет на Политическа партия „Има такъв народ" и отчета за 

неговото изпълнение;

е) определя конкретно лице или лица, което/които да отговарят за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на партията;

ж) приема решения относно управлението и разпореждането с недвижимо 
имущество на партията;

з) приема правилниците за прилагане, предвидени в настоящия устав;

и) взема решение за провеждане на вътрешнопартийно допитване или 
референдум;

й) избира Национален изборен щаб;



к) избира общински координатори, по предложение на областния координатор до 

Изпълнителния съвет. Кандидатурите се разглеждат от Изпълнителния съвет и се 

предлагат за утвърждаване от Националния съвет. Правомощията им се определят 

с правилник за прилагане на устава, приет от Национален съвет, 

л) в случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на Изпълнителния 

съвет. Националният съвет избира временно изпълняващ длъжността за срок до 
провеждане на национална конференция;
м) в случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на Арбитражно- 
контролната комисия. Националният съвет избира временно изпълняващ  

длъжността за срок до провеждане на национална конференция.

Чл.15 Националният съвет се състои от следните членове с право на глас:
а) членовете на Изпълнителния съвет;

б) членовете на Арбитражно-контролната комисия;
в) областните координатори;

г) членовете на парламентарната група;

Чл.16 /1/ Заседанията на Националния съвет биват редовни и извънредни. 
/2/Редовните заседания на Националния съвет се провеждат веднъж на 3 /три/ 

месеца, като заседанието се насрочва от председателя.

/3/ Извънредно заседание на Национален съвет може да бъде свиквано от 

председателя или по искане на не по-малко от една трета от членовете на 
Националния съвет.

/4/ Националният съвет може да заседава и приема решения, ако участват повече 

от половината от членовете му. Решенията се приемат с мнозинство повече от 

половината от присъстващите на заседанието.

Чл.17. /1/Изпълнителният съвет е органът, който осъществява оперативното 

ръководство на Политическа партия „Има такъв народ" и провежда националната 

политика, заложена в програмата на партията и решенията на Националната 
конференция и Националния съвет.
/2/ Изпълнителният съвет избира областни координатори.
/3/ Изпълнителният съвет осъществява контрол върху набирането и разходването 
на средствата на партията на национално, областно и общинско ниво.
/4/ Изпълнителният съвет обобщава и предлага за утвърждаване от Националния 

съвет кандидатите за публични и изборни длъжности по предложение на 

общинските събрания.

/5/ Изпълнителният съвет има право да свиква и отлага заседания на всички 

структури на Политическа партия „Има такъв народ" с изключение на заседанията 
националния съвети Националната конференция.

Чл.18 /1/ Изпълнителният съвет се състои от следните членове с право на глас:



а) Председателя на Политическа партия „Има такъв народ'";

б) двама заместник-председатели;

в) Главен секретар;

г) трима членове.
/2/ Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж на 3 /три/ месеца за 

обсъждане и решаване на обш,ите въпроси от текуш,ата дейност на партията. 

Заседанията на Изпълнителния съвет се свикват от Председателя на партията или 
по искане на не по-малко от една трета от членовете на Изпълнителния съвет. 

Изпълнителният съвет може да заседава и приема решения, ако участват повече от 

половината от членовете му. Решенията се приемат с мнозинство повече от 
половината от присъстваш1,ите на заседанието.

Чл.19 /1/Председателят на Политическа партия „Има такъв народ" представлява 

партията пред всички юридически и физически лица, държавни и обш,ински 

институции и ръководи дейността на Националния съвет и Изпълнителния съвет.
/2/ В случай на отсъствие, председателят определя заместник от заместник- 

председателите.

/3/ Назначава служителите в административната структура, съгласно утвърдено от 

Изпълнителния съвет 1датно разписание и сключва договорите с тях.

Чл.20. /1/ Главният секретар на Политическа партия „Има такъв народ" отговаря за 

работата и организационното състояние на структурите на обгцинско, областно и 
национално ниво в съответствие с устава. Правилника за неговото прилагане и 

решенията на Националния съвет и Националната конференция;
/2/ организира провеждането на вътрешнопартийни допитвания и референдуми; 

/3/ упражнява ръководство и контрол върху дейността на обш,инските и областните 
координатори.

/4/ Главният секретар може да бъде упълномош,ен за изпълнението и на други 
функции с решение на Националния съвет.

ЧЛ.21./1/ Арбитражно-контролната комисия е контролният орган на Политическа 

партия „Има такъв народ". Той се състои от 7 /седем/ членове: Председател, 

Заместник- председател и петима членове, избрани от Националната конференция 
за срок от 4 години.

/2/ Арбитражно-контролната комисия:
а) извършва проверка на постъпилите заявления и декларации за членство и 
изготвя становище за гласуване от Националния съвет;

б) тълкува устава и правилниците за прилагане по искане на Националния съвет 
или Изпълнителния съвет;

в) разглежда и решава спорове по компетентност след сезиране от структура, орган 

или член на Политическа партия „Има такъв народ";



г) решенията на Арбитражно-контролната комисия са задължителни за всички 

членове, структури и органи на Политическа партия „Има такъв народ";

д) дава предложение до Националния съвет за изключване на член на партията 

при нарушение на настояш,ия устав, при наличие на обосновани съмнения за 

корупционно поведение или безпринципна търпимост към подобно поведение и 
при извършване на действия, които накърняват обгцествения образ и доброто име 
на партията.
/3/ Заседанията на Арбитражно-контролната комисия се свикват от нейния 

председател или по искане на трима от членовете на комисията.

/4 / Арбитражно-контролната комисия приема решения с обикновено мнозинство 

от присъстваш,ите членове.

Чл.22. /1/ Областният координатор ръководи дейността на политическа партия 
„Има такъв народ" на територията на съответната област.
/2/ Областният координатор синхронизира, подпомага и привежда в съответствие 
съобразно устава дейността на обш,инските координатори за провеждане на 

политиката и изпълняване решенията на националните органи на партията.

/3/ Областният координатор присъства на заседанията на обш,инските събрания с 

право на съвеш,ателен глас, с изключение на обш,инското събрание, на което е член 
и на което гласува на обш,о основание.

/4/ Областният координатор има право да свиква обш,инско събрание в 
съответната област.

/5/ Областният координатор се избира от Националния съвет по предложение на 

Изпълнителния Съвет за срок от 4 /четири/ години.

/6/ Областният координатор изпълнява и други дейности, възложени му от 

Изпълнителния съвет и/или от Националния съвет.

Чл.23. /1/Обш,инското събрание ръководи дейността на Политическа партия „Има 
такъв народ" на територията на съответната обгцина. Дейността му се ръководи от 

обш,ински координатор, избран от Националния съвет по предложение на 

Изпълнителния съвет за срок от 4/четири/ години.
/2/ Обш,инското събрание се състои от:
а) членовете на партията от съответната обгцина;

б) Обш,инския координатор;

в) Секретар, избран от обш,инското събрание по предложение на Обгцинския 
координатор.

/3/ Заседанията на обш,инското събрание се свикват най-малко веднъж на 6 /шест/ 
месеца от общинския координатор или по искане на една трета от членовете на 

съответната общинска организация.

/4/ Правомощията на Общинско събрание се определят с Правилника за прилагане 

на устава.

/5/ Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите на



заседанието.

Ч Л .2 4 . /1/ Общинският координатор ръководи дейността на политическа партия 

„Има такъв народ" на територията на съответната община.

/2/ Общинският координатор синхронизира, подпомага и привежда в съответствие 

съобразно устава дейността на общинската структура за провеждане на политиката 
и изпълняване решенията на националните органи на партията.

/3/ Общинският координатор присъства на заседанията на общинските събрания с 

право на глас.
/4/ Общинският координатор свиква общинско събрание в съответната община.
/5/ Общинският координатор се избира от Националния съвет по предложение на 
Изпълнителния Съвет за срок от 4 /четири/ години.

/6/ Общинският координатор изпълнява и други дейности, възложени му от 

Изпълнителния съвет и/или от Националния съвет.

Ч Л .2 5  Решенията на всички органи на Политическа партия „Има такъв народ" се 

приемат с явно гласуване, освен ако съответните органи не решат конкретно 
гласуване да бъде тайно.

ГЛАВА ПЕТА 

СИМПАТИЗАНТИ

Чл.2б /1/Всеки български гражданин, който симпатизира на идеите и принципите 
на Политическа партия „Има такъв народ", може да се регистрира като 

симпатизант. Регистрацията като такъв не го обвързва с членство в Политическа 
партия „Има такъв народ" и правата и задълженията на членовете.

/2/ Регистрацията за симпатизант се извършва онлайн чрез формата за регистрация 

в сайта на партията или след подаване на заявление по образец при общинския 

координатор.

/3/ Регистрираният симпатизант може да подпомага и участва в провеждането на 
гражданските инициативи на партията и изборните кампании.

ГЛАВА ШЕСТА 
ФИНАНСИРАНЕ

Чл.27. Политическа партия „Има такъв народ" се финансира от собствени приходи и 

всички разрешени от закона начини, включително:

а) членски внос;

б) дарения от физически, юридически лица и еднолични търговци;

в) издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, 

както и от продажба и разпространение на аудио и аудиовизуални материали с 

партийно-пропагандно съдържание;
г) приходи от фондонабиращи прояви.



Чл.28. Членският внос се събира на месечна основа в размер, срок и ред, 

определени от Националния съвет и се регламентира от правилника за финансова 

дейност.

Чл.29. Партията може да ползва заеми от банки до размера, определен от Закона 

за политическите партии.
Чл.ЗО./ l /  Имуществото на партията се състои от правата върху движими (в това 

число паричните средства) и недвижими вещи.
/2/ Имуществото се използва за предвидените и позволени от закона за 
политическите партии цели и дейности.

/3/ Разпореждането с имущество на партията се осъществява по ред и условия, 

определени от Националния съвет и Правилник.
Чл.31. Партията не може да извършва стопанска дейност, освен в случаите, 
определени от Закона за политическите партии.

ЧЛ.32./1/ Финансовата дейност на партията се осъществява въз основа на годишен 

бюджет. Годишният бюджет се приема от Националния съвет. При необходимост 

Националният съвет може да решава целево разходване на средства извън 
утвърдения годишен бюджет.

/2/ Финансовата дейност на партията се осъществява при спазване на изискване за 
публичност съобразно разпоредбите на Закона за политическите партии.

ГЛАВА СЕДМА  

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.ЗЗ./1/Партията 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;
4. разпускане с решение на Софийски градски съд.
5. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е 
обявена за противоконституционна;
/2/ Решението за саморазпускане съгласно устава, сливане или вливане в друга 

партия, или разделяне на две и повече партии, се приема от Националната 

конференция с мнозинство две трети от общия числен състав на Националната 
конференция.

/3/ В случай на приемане на решение за прекратяване на партията, в него следва 

да бъдат уредени и въпросите, свързани с имуществото и финансовите средства на 
същата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Устав влиза сила след приемането му от Учредителното събрание.

§ 2. Уставът е приет на учредителното събрание, което може да взима решения от 

компетентността на Националната конференция.
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§ 3. в срок до 6 /шест/ месеца след приемането на настояш,ия Устав, Националният 

съвет приема правилник за прилагане на настояш,ия устав и останалите 

правилници, уреждащи дейността на партията.

§ 4. Избраните на Учредителното събрание членове на Изпълнителния съвет и на 

Арбитражно-контролната комисия формират състава на Националния съвет до 

попълването му с останалите членове по чл. 15 от устава и може да вземат 

решенията от компетентността на Националния съвет.

Настоящият устав е приег1на Учредителното събрание на Политическа партия „Има 
такъв народ" на 16.02.^20г. в за^т^^4^нбоу Плаза" в гр.София.

Председател ПП"НТД(^!__

HHCjpB Трифонов/
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