
У С Т А В
на

ПП „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“

(ЧЕСТ)

РАЗДЕЛ I 

Общи положения

Наименование

Чл. 1. Политическа партия „Чиста, Единна и Суверенна Татковина“ (ПП „ЧЕСТ“) е 
доброволно сдружение на български граждани с избирателни права.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на ПП „ЧЕСТ“ е: град София, ул. „Марин 
Тодоров“ № 10, вх. Б, ап. 43.

Чл. 3. ПП „ЧЕСТ“ се учредява безсрочно, регистрира и действа в рамките на Конституцията, 
приложимото българското законодателство и в съответствие с този Устав.

СИМВОЛИ

Чл. 4. (1) Символите на ПП „ЧЕСТ“ са знак, знаме и печат.

(2) Знакът на ПП „ЧЕСТ“ е стилизирано изображение представляващо отворена книга, с 
положени върху нея кръстосани кама и револвер в черен цвят, на бял фон. Над изображението е 
поставена с черни букви абревиатурата на партията -  „ЧЕСТ“.

(3) Знакът на партията символизира нашата вяра в идеалите от епохата на Възраждането, 
върху които е изградена Третата българска държава, а именно: свобода, толерантност, социална 
справедливост, равни права между всички български граждани, без оглед на техния произход, пол, 
социално положение и т.н.

(4) Знамето е бяло, като знакът на партията е разположен в центъра.

(5) Печатът на ПП ’’ЧЕСТ” има формата на кръг. В горната част на външната рамка на кръга 
е изписано името на партията -  ПП ’’Чиста, Единна и Суверенна Татковина“. В центъра е 
изобразен знакът на партията.



ЦЕЛИ и ПРИНЦИПИ

Чл. 5. (1) Основната ни цел е опазването на българският национален и държавен 
суверенитет, единството на нацията, законността и благосъстоянието на гражданите. Ще работим 
за превръщането на българското общество в пионер и лидер на политическите, икономическите, 
социалните и културни предизвикателства на новото време.

(2) Целите, които си поставяме са:

1. Опазване целостта на територията на Република България. Утвърждаване на идеала за 

независима, неделима, единна и силна България;

2. Възраждане на българската народностна общност, въздигане и подкрепа на българската 

култура, традиции и обичаи;
I

3. Постигането на социална справедливост;

4. Предлагане и прилагане на набор от мерки за справяне с демографската криза в страната;

5. Активна и целенасочена държавна политика за справяне с криминалната престъпност. 

Осигуряване на ред, спокойствие и справедливост във всички български градове и села. Създаване 

на справедливо наказателно законодателство, отговарящо на съвременните потребности в областта 

на вътрешния ред и сигурност;

6. Съхраняване на българските патриархални ценности, традиции и идентичност, като 

предпоставка за положителното развитие на обществото;

7. Икономически просперитет и развитие на Република България;

8. Утвърждаване на страната ни като фактор за регионалната и глобална сигурност;

9. Запазване и съхраняване на българската природа;

10. Въвеждане на улеснени процедури за допитване до народа чрез референдуми по всички 

важни за нацията въпроси;

11. Устойчиво и проспериращо развитие на регионите и общините в Р. България;

12. Създаване и утвъждаване на социална политика, основана на справедливостта, 

поощряваща гражданската инициативност, саморазвитие, усъвършенстване, надграждане на 

знанията и желанието за груд;



13. Налагането на справедлива пенсионна реформа, гарантираща нормален живот и грижа за 

хората в третата възраст;

14. Превръщане на здравеопазването и образованието в абсолютен приоритет, с цел 

достигане на световните стандарти за качество, обслужване, резултат и ефективност;

15. Създаване на политическа платформа за участие на гражданското общество в 

управлението на страната;

16. Защита правата и опазване живота, здравето и имуществото на всеки един гражданин на 

Република България;

17. Създаване на условия и предпоставки за професионална реализация на младите хора в 

Република България;

18. Възстановяване на водещите позиции на страната ни в селското стопанство и 

индустриалното производство, чрез пакет от стимулиращи мерки и защита;

19. Възстановяване на българските традиции в спорта. Насърчаване на гражданите от всички 

възрасти за активното участие в спортни мероприятия и дейности.

Чл. 6. (1) Принципите, върху които ПП „ЧЕСТ“ ще развива своята дейност са следните:

1. Независимост;

2. Единството на нацията;

3. Законност;

4. Съпричастност и грижата към нуждаещите се български граждани;

5. Прозрачност на дейността;

6. Традиционализъм.

(2) Принципите почиват на нашето разбиране за свободата, достойнството и силата на 

народностната общност. За нас, основните стълбове, които изграждат и поддържат държавата и 

народностната общност са; вярата, семейството и моралът.



Чл. 7. (1) ПП „ЧЕСТ“ ще осъществява целите си, чрез участие в законодателната, 
изпълнителната и местната власт на Република България, спазвайки законите и Конституцията.

(2) Друг способ, по който ПП „ЧЕСТ“ ще постига целите си -  заложени в учредителната 
декларация и този Устав, са: организиране на информационни кампании, симпозиуми, форуми, 
срещи и други подобни, както и организиране на митинги и протести, съобразени с действащото 
законодателство.

РАЗДЕЛ II 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

1.Национални органи на управление

Чл. 8. Националните органи на управление са Конгрес, Председателски съвет (ПС), 
Контролен съвет (КС) и Национален съвет (НС), които формират и осъществяват политиката на 
партията, ръководят дейността й, осигуряват, организират и провеждат изборните кампании.

Чл. 9. (1) Върховен управленски орган на ПП „ЧЕСТ“ е Конгресът.

(2) Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове и органи на партията.

(3) Свикването на конгрес става с решение на Председателския съвет /ПС/ и се провежда 
минимум веднъж на всеки три години. Решението за свикване се публикува в един национален 
ежедневник, не по-късно от един месец преди датата на Конгреса и съдържа проект за дневен ред, 
дата, място и час на провеждането му.

(4) Извънреден конгрес може да бъде свикан по всяко време с решение на Председателския 
съвет или по писмено искане на поне половината плюс един членове на партията.

(5) Конгресът на партията се състои от членовете на ПС, КС и НС, които са членове по 
право, както и от делегати от всички съществуващи общински организации, избирани при норма 
на представителство 1 делегат на 20 члена. Имената на избраните делегати от общинските 
организации, се изпращат в деловодството на партията -  не по късно от 72 часа, преди деня на 
Конгреса.

(6) Конгресът може да:

Т. 1. Променя, изменя и допълва Устава на партията;

Т. 2. Избира и освобождава членовете на Председателския и Контролния съвет. Взема 
решения за числеността на Председателския съвет, който следва да бъде нечетен брой -  не по- 
малко от 7 души и не повече от 11;

Т. 3. Взема решения за преобразуването или прекратяването на партията по смисъла на Закона 
за политическите партии. Решенията по тази точка се приемат с квалифицирано мнозинство от две 
трети от присъстващите;

Т. 4. Приема основните политики, насоки и програмата за дейността на партията;



Т. 5. Приема отчета за дейността на Председателския съвет, одобрен от Контролния съвет;

Т. 6. Отменя решения или други актове на национални и териториални органи на управление, 
които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
партията;

Т. 7. Взема и други решения, предвидени в Устава или законодателството на Република 
България;

Т. 8. Взема решения за ползването на заеми от банки;

Т. 9. Взема решения относно учредяването или участие на партията в юридически лица с 
нестопанска цел.

Чл. 10. (1) Председателски съвет /11(7 - върховен политически, изпълнителен, 
организационен и ръководен (управителен) орган. Числеността на неговия състав се решава на 
Конгрес, и трябва да бъде от минимум 5 до максимум 11 души, пряко избираеми от Конгреса.

(2) Членовете на ПС не могат да заемат постове в Териториалните органи на управление на 
партията.

(3) Председателския съвет ръководи работата на партията и решава всички въпроси от 
текущата оперативна политика на ПП „ЧЕСТ“, като:

Т. 1. Избира от своя състав минимум двама представляващи партията пред всички трети 
физически и юридически лица, органи на държавната и общинска администрация, съдебната власт 
и политическите партии;

Т. 2. Взема решение за свикване на Конгрес, съгласно чл.9, ал.З;

Т. 3. Привежда в изпълнение всички решения на Конгреса;

Т. 4. Определя лицата, които са пряко отговорни за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на партията. Предоставя в Сметната палата в срока предвиден в ЗПП, имената и 
длъжностите;

Т. 5. Ръководи и проверява дейността на всички териториални органи на партията;

Т. 6. Утвърждава учредяването на нови общински организации;

Т. 7. Разпуска общинските организации на партията с мотивирано решение, при системно 
извършвани и документирани нарушения на Устава и политическата линия на партията;

Т. 8. Одобрява и се разпорежда с бюджета на партията ежегодно;

Т .9. Взема решения относно интелектуалната собственост на партията, издателската дейност 
и авторските права;

Т. 10. Приема нови членове на партията в случай, че няма назначен Областен председател 
отговарящ за областта или учредена Общинска организация на територията на дадена община;



Т. 11. Изключва членовете на партията в случаите на чл. 23, т. 7;

Т. 12. Назначава и освобождава Областните председатели на партията;

Т. 13. Осъществява текущ контрол и методическо ръководство на териториалните местни 
структури на партията;

Т. 14. ПС може да свиква заседание на НС, КС и общинските организации;

Т. 15. Изготвя ежегоден отчет за дейността на партията;

Т. 16. Издава правилници за дейността на партията;

Т. 17. След прието решение на ПС, упълномощава представляващите партията, да сключват 
трудови или граждански договори;

Т. 18. След прието решение на ПС, упълномощава представляващите партията, да разкриват 
банкови сметки на партията, както и да закриват такива;

Т. 19. Упражнява правомощията на собственик от името на партията, стопанисва, управлява 
и се разпорежда с недвижимото и движимото имущество, бюджета и финансовите средства на 
партията;

Т. 20. ПС създава архив съхраняващ всички оригинали на декларации за членство в партията, 
протоколи от заседания, договори, паметни записки и др. документи, касаещи работата на 
партията, както и финансови и счетоводни такива, като определя лице грижещо се за архива.

Т. 21. Взема решение за създаване на свои младежки, женски и други организации съгласно 
ЗПП, както и на специализизрани служби, които да подпомагат дейността му;

Т. 22. Други въпроси от неговата компетентност, уредени с този Устав.

(4) Председателският съвет заседава най-малко един път на два месеца. Свикването на 
заседание може да бъде инициирано от всеки един член на съвета или по решение на Контролния 
съвет.

(5) Заседанията на ПС се водят от член на съвета, избран за тази цел непосредствено преди 
започването му, с явно гласуване.

(6) Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство, а в случаите на чл.10, ал.З, т.7, 
т.8, т.17, т.18, т.19 с квалифицирано мнозинство от две трети.

Чл. 11. (1) Контролен съвет /КС/ - върховен контролен орган. Членовете на КС са трима и 
се избират от Конгреса на партията с мандат 3 години. Членовете на КС не могат да заемат 
постове в ПС или териториалните органи на управление.

(2). КС контролира цялостната финансова и деловодна отчетност на партията, съблюдава за 
опазването на партийното имущество, включително и на териториалните органи на управление на 
партията по общини.



(3). Следи за спазването на Устава от всички национални и териториални органи на партията, 
има право да ги проверява и да изисква отчет от тях, когато сметне за добре и отменя решенията 
им, ако противоречат на Устава, Конституцията и законите в Република България.

(4). КС предлага на ПС за изключване членове на партията или Общински съвети, заради 
неспазване на Устава и финансовата дисциплина на партията, системно дискредитиране на 
членове на националното и териториално ръководство, както и за изнасяне на вътрешна 
информация на медии и други политически организации, без решение на ПС.

(5). КС взема решения по текущи въпроси, съобразно своята компетентност в Устава.

(6). КС провежда свои редовни заседания, не по-малко от един път годишно, на които приема 
отчет, който представя пред ПС и Конгреса, ако той е предстоящ. Заседанията на КС се свикват 
по-всяко време по инициатива на всеки член на съвета.

Чл. 12. (1). Национален съвет /НС/ -  върховен координационен орган на партията. Членове 
на НС са членовете на ПС, КС, Областните председатели, Общинските председатели, министрите, 
депутатите, общ. съветници и кметовете на населени места избрани от партията.

(2). НС провежда заседания, които се свикват с решение на ПС.

(3). Правомощията на НС са:

Т. 1. Решава всички въпроси, свързани с организирането и провеждането на президентски, 
европейски, парламентарни и местни избори;

Т. 2. Взема решение за инициирането, организирането и провеждането на национални и 
местни референдуми;

Т. 3. Взема решения за сключването на национални и местни коалиции;

Т. 4. Одобрява кандидати на партията за президент и вицепрезидент, евродепутати, 
национални депутати, кметове на населени места и общински съветници;

Т. 5. Одобрява, предлага и взема решения за назначенията от квотата на партията в държавни 
или общински администрации;

Т. 6. Други въпроси от неговата компетентност, уредени с този Устав.

2.Териториални органи на управление

Чл. 13. (1). Териториалните органи, осъществяват политиката на ПП „ЧЕСТ“, осигуряват и 
реализират взетите решения от националните органи на управление и ръководят дейността на 
партията, в съответствие с териториалното и административното деление на Република България 
на области и общини. Те са:

(3). Областен председател;

(4). Общински организации;

(5). Партийни клубове.



Чл. 15. (1). На територията на една или няколко области, по решение на ПС се назначава 
Областен председател /ОПр.Л който е координиращ и методически орган на партията за 
съответната област и се отчита за дейността си пряко пред ПС.

(2). Областният председател координира дейността на общинските организации на партията 
по въпроси, засягащи региона като цяло;

(3). Областният председател съдейства за изграждането на местни общински структури, 
провежда беседи с кандидати за членове на партията, прави предложения до националните органи 
на управление по въпроси, отнасящи се до региона;

(4). Областният председател подпомаган от НС и ПС, обезпечава с необходимата 
документация по българското законодателство и разрешителни режими дейността на партията в 
региона, както и участието и регистрацията й за всички видове избори;

(5). Областният председател, може да приема за членове на партията пълнолетни и 
дееспособни лица по свое усмотрение. Оригинали на подписаните и попълнени декларациите за 
членство се изпращат за съхранение в архива на ПС, а копие от тях остава в областния архив.

(6). Областния председател създава архив за дейността на партията в областта, съхраняващ 
всички копия на декларации за членство в партията, документи, протоколи от заседания, паметни 
записки и др. касаещи работата на партията на местно ниво.

Чл. 16. (1). Общинските организации /ОО/ са основната териториална единица на 
партията.

(2). Общинските организации се учредяват на териториален принцип по предложение на 
Областния председател или на ПС, от не по-малко от 10 дееспособни физически лица.

(3). Утвърждаването на нова Общинска организация се осъществява от ПС.

(4). Общинската организация може да приема за свои нови членове пълнолетни лица, след 
одобрение и гласуване -  на не по-малко от половината плюс един членове на местната 
организацията.

(5). Ръководството на Общинската организация се състои от председател, зам.председател и 
секретар, които се избират от учредителното събрание на съответната структура с три годишен 
мандат.

(6). След учредяването, изборът на ново ръководство трябва да бъде осъществено на 
следващата отчетно-изборно общинско събрание, свикано от Областния председател, не по-късно 
от три години след провеждането на учредителното събрание.

(7). Областният председател изготвя известие за отчетно-изборното събрание и го изпраща 
до ПС и местната ОО не по-късно от 30 дни, преди датата на събитието, като са посочени дата, 
час, място и др. подробности касаещи мероприятието.



(8). Отчетно-изборните общински събрания са легитимно проведени, ако присъстват 
Областния председател и/или член на ПС, както и минимум половината от редовните членове на 
местната общинска организация.

(9). Всяка една общинска партийна организация провежда свои събрания не по-рядко от един 
път на два месеца, като обсъжда и приема решения по въпроси, отнасящи се до нейния 
организационен живот, или по въпроси, засягащи изключително района, на който тя действа.

(10). Всяка 0 0  е длъжна до края на календарната година да проведе отчетно събрание, а до 
месец януари, чрез своя Областен председател да представи до ПС писмен доклад и отчет за 
дейността си през изминалата година, както и целите, които си поставя за изпълнение през 
следващия отчетен период.

Чл. 17. (1). Партийните клубове /ПК/ са най-малката териториална единица на управление.

(2). ПК се учредяват на териториален принцип (квартален и районен -  за градовете с районно 
деление) по предложение на Общинския председател и се състои от не по малко от шест 
дееспособни физически лица, вече приети за членове от местната обшинска организация.

(3). Утвърждаването на нов ПК се осъществява от Общинската организация.

(4). ПК може да приема за свои членове пълнолетни лица, след одобрение и гласуване, на не 
по-малко половината плюс един членове на клуба.

(5). Ръководството на ПК се състои от Председател и секретар, които се назначават от 
председателя на съответната общинска структура с три годишен мандат.

РАЗДЕЛ III 

ЧЛЕНСТВО

1.Права и задължения

Чл. 18. В ПП ’’ЧЕСТ” може да членува всяко дееспособно лице, навършило 18 години, което 
не е член на друга политическа организация и е готово да работи за постигането на целите на 
партията, да спазва принципите й, приема нейната програма, изпълнява решенията на 
висшестоящите органи.

Чл. 19. В партията не могат да членуват наборни и кадрови военнослужещи, служители на 
МВР, МО, НСО, ДАР, ДАНС, служители в областта на вътрешната и национална сигурност, 
съдии, прокурори, следователи, служители в дипломатическите представителства, както и други 
лица, за които със специален закон е забранено членуването в политически партии, както и лица, 
осъдени с влязла в сила присъда за престъпление от общ характер, включително и 
нереабилитирани, както и такива, поставени под запрещение.

Чл. 20. (1) Всеки член на ПП „ЧЕСТ”, има следните права:



Т. 1. Да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на 
партията;

Т. 2. Да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията;

Т. 3. Да избира кандидатите на ПП „ЧЕСТ” в органите на европейската, националната и 
местна власт;

Т. 4. Да бъде избиран като кандидат на ПП „ЧЕСТ” в органите на европейската, 
националната и местна власт;

Т. 5. Да иска и да получава информация от всички национални и териториални партийни 
органи, по реда предвиден в този Устав;

Т. 6. Да отправя предложения, въпроси и критики до всички партийни органи, по реда на 
този Устав;

Т. 7. Да участва в обществените мероприятия организирани от ПК, 0 0 ,  Областния 
председател или ПС, като спазва етичните норми на поведение и законите на страната.

Чл. 21. (1) Всеки члена на ПП „ЧЕСТ“ има следните задължения:

Т. 1. Да работи за постигане на целите, задачите и осъществяване на програмата на партията, 
като спазва Устава и законите на страната;

Т. 2. Изпълнява решенията на висшестоящите органи;

Т. 3. Да участва неотлъчно в дейността на партията и в изборните кампании. Отсъствието от 
мероприятията и причините за това да се удостоверяват с уведомление до висшестоящият му 
орган по пряка линия;

Т. 3. Да има колегиално и етично отношение към останалите членове на партията и към
нейните органи. Да не злепоставя и обижда колегите си;

Т. 4. С поведението си в обществото да допринася за укрепване на авторитета и престижа на 
ПП „ЧЕСТ“;

Т. 5. Да плаща редовно членския си внос;

Т. 6. Да удостоверява правата си с членска карта по образец.

2. Ред за възникване и прекратяване на членство

Чл. 22. (1). Приемането на нови членове в партията се извършва в тяхно присъствие на 
заседание на местната общинска партийна организация, въз основа на саморъчно попълнено и
подписано заявление за членство по образец, приет и утвърден от ПС.

(2). ПС съхранява регистър на всички членове на партията.

(3). Ако на територията на съответната община няма учредена 0 0 ,  заявлението се подава 
до местния Областен председател, който извършва приема на новия член.



(4). Всички членове на партията, станали такива по реда на ал. (3), автоматично се 
превръщат в членове на ОО, от момента на нейното учредяване.

Чл. 23. (1). Членството в ПП „ЧЕСТ” се прекратява поради:

Т. 1. Напускане;

Т. 2. Изключване;

Т. 3. Поставяне под запрещение, осъждане за престъпление от общ характер с влязла в сила 
присъда;

Т. 4. Смърт;

Т. 5. Незаплащане на членски внос за период повече от 5 месеца;

Т. 6. При заличаване на партията.

(2). Напускането на партията става чрез писмено заявление до компетентния орган по този 
Устав и връщане на членската карта.

(3). Всеки изключен член, може да направи писмено възражение до Контролния съвет в 
срок от един месец, след узнаване на решението за изключването му. Решението на Контролния 
съвет е окончателно.

Раздел IV. Изборност и мандатност

Чл. 24. Всички мандати на изборните длъжности в партията са тригодишни.

Чл. 25. Мандат на изборна длъжност в партията, може да бъде прекратен предсрочно по 
всяко време, с решение на избиращия орган.

Чл. 26. Член на партията не може да заема повече от една изборна длъжност.

Раздел V. Администрация, имущество и финанси

Чл. 27. (1). Партията ще се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.

(2). Собствените приходи ще се набират от членски внос, собствени недвижими имоти, 
дарения и завещания от физически лица, дарения от юридически лица и еднолични търговци, 
издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба 
и разпространение на печатни, аудио- и звукозаписни материали с партийно-пропагандно 
съдържание, чрез собствени набирателни или депозитни банкови сметки, както и по всички други 
разрешени от този Устав и закона начини.

(3). Размерът на членския внос, реда за събирането, внасянето му в сметки на ПП „ЧЕСТ“ и 
разпределянето му, се определят с решение на ПС.

Чл. 28. (1). Приходите и разходите на партията се планират и извършват с решение и по ред 
определен от ПС и биват пряко контролирани от КС.



(2). Общопартийните разходи и имущество се стопанисват и фактически се управляват от ПС 
(за което може да упълномощят представителите на партията) при спазване на Закона за 
политическите партии, този Устав и решенията на ПС и НС.

Чл. 29. (1). Ако съществува необходимост, ПС одобрява структура на административен 
апарат, който да помага на националните партийни органи при осъществяването на тяхната 
дейност.

(2). ПС назначава служители по така утвърдената структура и сключва трудови договори с
тях.

Раздел VI. Процедурни правила

Чл. 30. (1). Всеки колективен партиен орган може да заседава и приема решения при кворум 
повече от половината от членовете си, с изкл. на решенията на Конгреса по чл. 9, ал. 6, т. 4.

(2). В случай, че в предварително обявения за започване на заседанието час няма 
необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което заседанието се провежда на същото място и при 
същия дневен ред, а заседаващият орган може да взема всички решения от своята компетентност, 
при наличния кворум и съобразно Устава.

Чл. 31. Всички решения се приемат с явно гласуване при обикновено мнозинство, с 
изключение на случаите предвидени в този Устав, когато се изисква квалифицирано такова.

Чл. 32. (1). Всеки член на партията има право на един глас.

(2) Всеки член на ПС и КС, се освобождава съобразно Устава, както и при:

Т. 1. подаване на оставка чрез писмено заявление до съответния орган и връщане на 
полученото служебно имущество;

Т. 2. трайна невъзможност поради тежко заболяване да изпълнява длъжността си повече от 6 
,месеца;

Т. 3. поставяне под запрещение;

Т. 4. смърт.

Раздел VII. Условия и ред за прекратяване регистрацията на партията

Чл. 33. ПП „ЧЕСТ” се прекратява при:

Т. 1. Решение за сливане или вливане в друга партия;

Т. 2. Решение за разделяне на две и повече партии;

Т. 3. Решение за саморазпускане съгласно устава й;

Т. 4. Влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е 
обявена за противоконституционна;



Т. 5. Разпускане с решение на Софийски градски съд, поради не участие в избори за народни 
представители, за президент и вицепрезидент или за общински съветници и кметове, за повече от 
пет години от последната съдебна регистрация.

Чл. 34. Решенията по чл.ЗЗ, т. 1, 2 и 3 се вземат от върховния орган на партията -  Конгреса.

Заключителни разпоредби

Чл. 35. За неуредените с този устав въпроси се прилагат решения, статути, правилници, 
инструкции и др. нормативни документи на ПС, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, 
Закона за политическите партии, както и цялото гражданско законодателство в Република 
България.

Чл. 36. Този устав е приет на 14.11.2020 г., в град Лясковец.

Представляващи ПП „ЧЕСТ“:

1- ( l/o c  Г
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