
УСТАВ
на

«Движение на непартийните кандидати»

ГЛАВА ПЪРВА : ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1, /1/«Движение на непартийните кандидати» е политическа организация, учредена по 
реда на Закона за политическите партии, имаща за основна цел засилване на ролята на 
гражданите в управлението и контрола на държавата, чрез навлизане в политиката на 
непартийни и независими кандидати.
/2/Наименованието на „Движение на непартийните кандидати“ е „Движение на 
непартийните кандидати“ и има абревиатура „ДНК“ и е наречана още в този документ 
„Движението“.
/3/ «Движение на непартийните кандидати» е със седалище и адрес на управление в гр. 
София, ж.к. Хиподрума, бл. 13., ап. 12
/З/Символи на «Движение на непартийните кандидати» е стилизиран кръг, на който с 
черни букви е изписано наименованието «ДНК». Цветът на движението е светлосин.
/4/ «Движение на непартийните кандидати» има печат с кръгла форма, с изписани в 
центъра буквите ДНК и наименованието «Движение на непартийните кандидати» 
в кръг.

ГЛАВА ВТОРА: ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл.1. Принципите на «Движение на непартийните кандидати» са следните: 
справедливост, народовластие, политически плурализъм, свобода на словото, спазване 
правата на човека, отговорност на политиците пред избирателите.

Чл.2. Основните цели на «Движение на непартийните кандидати»" са:
Засилване ролята на гражданите в управлението и контрола на държавата чрез навлизане в 
политиката на непартийни кандидати.
Свикване на референдуми по всички важни въпроси.
Премахване на депутатския имунитет, възможност за отзоваване и мажоритарен вот. 
Незабавно преизчисляване на пенсиите и повишаване коефициента за прослужено време 
на 1,5%.
Строг контрол върху монополните дружества и сурови мерки срещу спекулантите. 
Премахване на доплащането в болниците, ДДС върху лекарствата и таксата за посещение 
при лекар.
Въвеждане на безплатни детски градини и ясли и семейно подоходно облагане.
Въвеждане на необлагаем минимум и прогресивно подоходно облагане.
Увеличаване контрола на държавата в опазване на околната среда и българската природа и 
действени мерки за чистотата на въздуха, водите и храните. Забрана за ГМО, шистов газ, 
хидрогенираните мазнини, вноса на отпадъци, 5G системата и доказано вредните 
електромагнитни излъчвания.
Забрана за застрояването в природни резервати, паркове и в междублоковите 
пространства.
Решителни мерки срещу корупцията и сурови действия срещу престъпността.
Премахване на държавните субсидии за политическите партии.
Възстановяване на българската икономика и външните пазари на България.
Нов Закон за съдебната власт. Намаляване на съдебните такси и гарантиране на достъпа 
до правосъдие на всички български граждани. Прекратяване на партийното кадруване във
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Висшия съдебен съвет. Наказателна отговорност за постановени съдебни актове в 
несъответствие с доказателства по дело или несъответствие с нормите на закона.

Чл.З. Начините за постигане на тези цели са:
Участие в политическия и обществен живот на страната чрез избори, чрез организиране на 
референдуми и допитвания, както и чрез всички други допустими от Конституцията и 
законите на Република България средства.

ГЛАВА ТРЕТА: ЧЛЕНСТВО

Чл.1 /1/ Член на «Движение на непартийните кандидати» може да бъде всеки български 
гражданин, който има избирателни права, приема принципите и целите на движението и 
не членува в друга политическа партия.
/2/ Членството в «Движение на непартийните кандидати» се осъществява индивидуално и 
е израз на лична воля и не създава никакви предимства и привилегии.

Чл.2. Всеки член на «Движение на непартийните кандидати» има право: да изказва 
свободно своето мнение; да участва в работата на структурите по реда, предвиден в 
настоящия устав; да избира и да бъде избиран в органите на управление; да участва в 
реализирането на гражданските инициативи, инициирани и провеждани от структурите на 
движението; да бъде номиниран и да участва във вътрешни избори за публични и изборни 
длъжности.

Чл.З. /1/Всеки член на «Движение на непартийните кандидати» е длъжен да спазва 
програмата, устава и решенията на органите на управление на «Движение на 
непартийните кандидати».
/2/ да допринася за изграждането и укрепването на авторитета на движението чрез 
личното си поведение и морал.

Чл.4. /1/ Заявление за членство се подават чрез областния координатор или директно до 
Националния съвет.
/2/ Националният съвет гласува заявлението за членство, в срок да 2 месеца от подаването 
му.
/3/ Членството възниква след приемането на кандидата за член с решение на Националния 
съвет.
/4/ Членовете се вписват в регистър на движението, който се води от Националния съвет.

Чл.10. /1/ Прекратяването на членството в «Движение на непартийните кандидати» се 
осъществява чрез:
а) доброволно заявление за напускане, депозирано при областния координатор или д о  
Националния съвет. Прекратяването на членството поражда действие от момента н а  
получаване на писменото заявление за напускане.
б) изключване поради 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 движението, неизпълнение на решения на ръководните органи на движението.
/2/ Прекратяването на членството по т. „б” се извършва по предложение на Ревизионната 
комисия, гласувано с решение от Националния съвет с обикновено мнозинство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ



Чл.1 /1 / Националното събрание е върховен орган на «Движение на непартийните 
кандидати».
/2/ Националното събрание приема и променя устава на «Движение на непартийните 
кандидати» и програмата на движението. То може да решава всички въпроси, 
свързани с дейността на «Движение на непартийните кандидати» и неговите решения са 
задължителни за всички структури, органи и членове на движението.
/3/ Националното събрание избира Национален съвет с обикновено мнозинство за срок от 
4 /четири/ години.
/4/ Националното събрание избира Контролна комисия с обикновено мнозинство за срок 
от 4 /четири/години.
/5/Националното събрание приема решения за сливане, вливане, разделяне или 
саморазпускане на движението.
/6/ Националното събрание разглежда дейността на движението през изминалия период от 
предходното Национално събрание.

ЧЛ.2./1/ Националното събрание се свиква най-малко веднъж на 4 /четири/ години с 
решение на Националния съвет. Националният съвет може да свика извънредна 
Национално събрание с обикновено мнозинство.
/2/ Поканата за свикване на Националното събрание се обявява не по-късно от 30 
/тридесет/ дни преди датата на провеждането му чрез поставяне на обява в седалището на 
движението и публикация на интернет страницата на движението.
Поканата съдържа датата, мястото, часа и предложението за дневен ред за провеждане на 
Националното събрание и по чия инициатива се свиква същата.
/3/ Националното събрание 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 Националното събрание приема с мнозинство повече от половината от 
присъстващите на събранието, освен ако настоящият устав не предвижда друго.

Чл.З. Делегати на Националното събрание са;
а) членовете на Националния съвет;
б) членовете на Ревизионната комисия;
в) областните координатори;
г) по един представител на областна организация, избран на общо събрание;
д) народните представители от парламентарната група, избрани с листата на «Движение 
на непартийните кандидати»;
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 «Движение на непартийните кандидати».

Чл.4. /1/Националният съвет е висшият ръководен орган на „Движение на непартийните 
кандидати" в периода между националните събрания. Националният съвет ням а 
председател и взима решения като колективен орган по всички въпроси, касаещи 
дейността на „Движение на непартийните кандидати" и които не са от компетентността 
на Националното събрание. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички 
структури, органи и членове на движението.
/2/ Националният съвет:
а) представлява движението пред физически и юридически лица, държавни органи и 
институции. Националния съвет може да определя със свое решение свой член или  
членове, които да го представляват.
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б) приема решение за участие в избори и за участие в коалиции и утвърждава кандидатите 
за изборни длъжности;
в) приема решение за свикване на Национално събрание и организира изпълнението на 
приетите от нея решения;
г) приема годишния бюджет на «Движение на непартийните кандидати» и отчета за 
неговото изпълнение;
д) определя конкретно лице или лица, което/които да отговарят за приходите, 
разходите и счетоводната отчетност на движението;
е) приема решения относно управлението и разпореждането с имущество на 
движението;
ж) приема правилници за прилагане на устава;
з) взема решение за провеждане на вътрешнопартийно допитване или референдум;
и) избира Национален изборен щаб;
й) избира областни координатори и утвърждава общинските координатори; 
к) определя говорител на Движението, който отговаря за връзките с медиите; 
л) в случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на Националния 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 Ревизионната 
комисия, Националният съвет избира временно изпълняващ длъжността за срок до 
провеждане на Националното събрание;
н) приема решения за създаване и прекратяване на общински клубове; 
о) определя размера на доброволния членски внос

Чл.5.Националният съвет е колективен орган и се състои от 4 члена с право на глас.

Чл.6 /1/ Заседанията на Националния съвет биват редовни и извънредни.
/2/Редовните заседания на Националния съвет се провеждат най-малко веднъж годишно. 
като заседанието се насрочва с обикновено мнозинство.
/3/ Извънредно заседание на Националния съвет може да бъде свиквано по искане на 
повече от половината 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.7 Националният съвет е колективен орган и няма председател. Националният съвет се 
представлява от неговите членове, заедно и поотделно, пред всички юридически и 
физически лица, както и пред държавните и общински органи и институции.

ЧЛ.8./1/ Ревизионната комисия е колективен контролен орган на «Движение на 
непартийните кандидати». Той се състои от 3 /трима/ членове, избрани от Националното 
събрание за срок от 4 години.
/2/ Ревизионната 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.
в) разглежда и решава спорове по компетентност след сезиране от структура, орган или 
член на «Движение на непартийните кандидати»;
г) решенията на Ревизионната комисия са задължителни за всички членове, структури и 

органи на «Движение на непартийните кандидати»;
д) дава предложение до Националния съвет за изключване на член на движението при 
нарушение на настоящия устав, при наличие на обосновани съмнения за корупционно
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поведение или безпринципна търпимост към подобно поведение и при извършване на 
действия, които накърняват обгцествения образ и доброто име на движението.
/3/ Заседанията на Ревизионната комисия се свикват по искане на двама от членовете на 
комисията.
/4/ Ревизионнат комисия приема решения с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове.
Чл.9. /1/ Областният координатор ръководи дейността на «Движение на непартийните 
кандидати» на територията на съответната област.
/2/ Областният координатор синхронизира, подпомага и привежда в съответствие 
съобразно устава дейността за провеждане на политиката и изпълняване решенията на 
националните органи на движението.
/5/ Областният координатор се избира от Националния съвет за срок от 4 /четири/ години. 
/6/ Областният координатор изпълнява и други дейности, възложени му от Националния 
съвет.

Чл.10) /1/ Общинският координатор ръководи дейността на «Движение на
непартийните кандидати» на територията на съответната община.
/2/ Общинският координатор привежда в съответствие на устава дейността на общинския 
клуб за провеждане на политиката и изпълняване решенията на националните органи на 
движението.
/3/ Общинският координатор се избира от Националния съвет по предложение на 
Общинското събрание за срок от 4 /четири/ години.
/4/ Общинският координатор изпълнява и други дейности, възложени му от Националния 
съвет.

Чл. 11. Решенията на всички органи на «Движение на непартийните кандидати» се 
приемат с явно гласуване, освен ако съответните органи не решат конкретно гласуване да 
бъде тайно.

ГЛАВА ПЕТА: СТРУКТУРА НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 1 Движението се състои от Общински клубове. Общинският клуб включва всички 
членове на движението по местоживеене в съответната община.
Чл. 2 Общински клуб се създава по желание на минимум 10 души, членове на движението 
в съответната община, с решение на Националния съвет.
Чл. 3 Общински клуб се прекратява с решение на Национален съвет.
Чл. 4 Дейността на Общинските клубове се координира от Общинските координатори на 
съответните общини.

ГЛАВА ШЕСТА : ФИНАНСИРАНЕ

Чл.1. «Движение на непартийните кандидати» 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) приходи от фондонабиращи прояви.

Чл.2. / 1 / Членският внос е доброволен.
/2 / Размерът на доброволния членският внос се определя от Националния съвет.

Чл.З./ 1 / Имуществото на движението се състои от правата върху движими (в това число 
паричните средства) и недвижими вещи.
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/2/ Имуществото се използва за предвидените и позволени от закона за политическите 
партии цели и дейности.
/3/ Разпореждането с имущество на движението се осъществява по ред и условия, 
определени от Националния съвет.

Чл.4. «Движение на непартийните кандидати» не може да извършва стопанска дейност, 
освен в случаите, определени от Закона за политическите партии.
4J1.17./1/ Финансовата дейност на «Движение на непартийните кандидати» 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 движението се осъществява при спазване на изискване за 
публичност съобразно разпоредбите на Закона за политическите партии.

ГЛАВА СЕДМА: ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.1 ./1/”Движение на непартийните кандидати” се прекратява при:
а) решение за сливане или вливане в друга организация;
б) решение за разделяне на две и повече организации;
в) решение за саморазпускане съгласно устава;
г) разпускане с решение на Софийски градски съд.
д) влязло в сила решение на Конституционния съд, с което ’’Движение на непартийните 
кандидати” е обявено за противоконституционно;
/2/ Решението за саморазпускане съгласно устава, сливане или вливане в друга 
организация, или разделяне на две и повече организации, се приема от Националното 
събрание с мнозинство две трети от общия числен състав на Националното събрание.
/3/ В случай на приемане на решение за прекратяване на движението, в него следва да  
бъдат уредени и въпросите, свързани с имуществото и финансовите средства на същото.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

]. Настоящият Устав влиза сила след приемането му от Учредителното събрание.
2.Уставът е приет на Учредителното събрание, което може да взима решения о т  
компетентността на Националното събрание.
3. При необходимост, след приемането на настоящия Устав, Националният съвет може д а  
изработи и приеме в едногодишен срок правилник за прилагането му.
4. За всички неуточнени в този устав възможни казуси се прилагат разпоредбите на Закона 
за политическите партии и българското законодателство.

Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на «Движение н а  
непартийните кандидати» на 6 август, 2020 година.

Национален съвет н а ,Движение на непартийните кандидати”

Бойко Александров Младенов:

Бойко Георгиев Никифоров 

Огнян Борисов Боюклиев: _  ^

Минчо Христов Куминев:

Л /  X
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