
УСТАВ
на

П.П. „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”

ГЛАВА ПЪРВА 
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СИМВОЛИ 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. П.П. „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ” е доброволно сдружение на граждани с 
избирателни права, учредена и регистрирана като политическа партия в съответствие с 
Конституцията на Република България и Закона за политическите партии, със седалище 
и адрес на управление гр. София, район „Оборище” ул. ’’Княз Дондуков” №11,  офис № 
2.
Чл.2. (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Наименованието на 
политическата партия е „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”.
/1/(изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). По-нататък в този Устав 
ПП „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ” е наричана за краткост Партията.
/2/ (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Електронният адрес на 
Партията е pp_bp@abv.bg

СИМВОЛИ НА 
ПП „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”

Чл.З. /1/ Символите на ПП „Българската пролет” са лого и знаме.
/2/ (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Логото включва 
стилизирано изображение на изправен златен лъв на зелен фон.
/3/ (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Знамето е правоъгълно с 
изобразено лого (изправен златен лъв) на зелен фон.
/4/ Партията има свой почетен знак, нагръдни знаци, почетни текстове /гласи/, с които 
отличава лица със значими заслуги към България и подкрепили дейността на партията.

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

ПРИНЦИПИ

Чл.4. ПП „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ” е политическа партия, която изповядва 
принципите за национална демокрация, морал, върховенство на закона, държавнически 
подход, народното начало, справедливост, солидарност и хуманизъм.

ЦЕЛИ

Чл.5. Основната цел на ПП „Българската пролет” е смяна на неолибералния модел от 
прехода и постигане чрез участващата демокрация на социална сигурност, стабилност и 
нарастващо благосъстояние на гражданите при парламентарна форма на управление.

Цели заложени като основополагащи принципи на нейната програма - всички 
български граждани с общ труд и съединени сили да работят за подобряване и
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въздигане на българския дух, добруване на българския народ и всестранен напредък на 
българската държава и българската нация. Партията ще работи за:
1. Създаване на политически условия за социализиране на институциите на властта на 

управлението.
2. Създаване на предпоставки за развитие на пазарното стопанство при съхраняване и 

засилване регулиращата роля на държавата, като законодател, върховен арбитър и 
стратег.

3. Осигуряване на равнопоставеност за реализация на различните форми на 
собственост от отделните индивиди.

4. Създаване на национална система за сигурност със стратегическа цел, гарантиране 
целостта на българската държава, ненакърнимостта на нейните граници, 
съхраняване на богатствата на българската природа и създаденото национално 
богатство, което да осигури благоденствието на днешните и утрешните поколения 
на страната.

5. Възраждане на духа, морала, системата на духовните ценности на българина.
6. Създаване на простор за разгръщане на принципите на философията на доброто, на 

съпричастността и милосърдието, завещани ни като фундаментални ценността на 
християнството.
Партията постига целите си чрез: 

а/ опазване целостта на българската държава и утвърждаване на силна, независима, 
единна и възродена България;
б/ утвърждаване и укрепване на силна, единна и благоденстваща българска нация - 
залог за добруването и въздигането на България;
в/ всестранно съдействие и подпомагане за патриотичното възпитание на българския 
народ и вдъхването му на вяра в едно по-добро и по-щастливо за народа ни бъдеще; 
г/ съхраняване, утвърждаване и по-нататъшно развитие на традиционните български 
национални ценности, обичаи и вяра;
д/ сближаване и единодействие на България с традиционно приятелските й народи; 
е/ създаване на справедливо съвременно национално законодателство, отстояващо 
правата, свободите и достойнството на народа ни, както и трайно установяване на 
вътрешен ред, сигурност, спокойствие и равноправие на гражданите; 
ж/ постигане на стопански възход и създаване на национално стопанство, изградено 
върху неприкосновеността на държавната, частната и кооперативната собственост, 
личната инициатива и защитата на социално слабите слоеве от населението, 
доброволното коопериране и участие на българската държава в националното 
стопанство.

СРЕДСТВА

Чл.6. Ill Достигането на целите и осъществяването на идеите си Партията ще извършва 
в рамките на Конституцията и законите на Република България чрез участието и в 
политическия живот на страната и чрез представителството и в централните и местните 
органи на държавното управление, а също така и като събужда съзнанието на 
българското население за националната му принадлежност и разпространява между 
него целите и идеите си по предходния чл.5 устно, чрез нагледни материали и чрез 
средствата за масова информация.
/2/ Партията участва със своя предизборна платформа и свои кандидати в изборите за 
органи на държавното управление в местната и централната държавна власт.



13/ Партията участва в българския, европейския и международния политически живот и 
си сътрудничи със сродни политически и неправителствени организации от цял свят за 
постигане на целите си.
/4/ Партията организира и участва в мероприятия, сътрудничи с граждани и 
организации, издава брошури, книги, вестници и други материали в печатен и 
електронен вид, с които да разпространява и запознава българската и международната 
общественост с целите и идеите си.

ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА СТРУКТУРА

Чл.7. Основни органи на Партията са:
Национални органи 
Конгрес;
Национален съвет - /НС/;
Изпълнителен съвет - /ИС/;
Централна контролно - ревизионна комисия /ЦКРК/;
Териториални органи 
Областен координатор /ОК/;
Местни - общински организации;
чл.8. /1/ Конгресът е върховен орган на ПП „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ” и се свиква 
веднъж на 4 години.
Първият конгрес на Партията е нейното Учредително събрание.
/2/ Конгресът се състои от делегати, като нормата на представителство се определя с 
решение на ИС.
/3/ Всеки делегат има право на един глас.
/4/ Членовете на НС, на ИС, на ЦКРК, областните координатори и народните 
представители - членове на Партията са по право делегати на Конгреса.

СВИКВАНЕ НА КОНГРЕС

Чл.9. II/ Редовен конгрес на Партията се свиква по предложение на Председателя на 
Партията от НС.
/2/ Извънреден конгрес се свиква по предложение на Председателя на Партията, който 
определя и дневния ред.
/3/ (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Решението за свикване на 
Конгрес се обнародва в „Централен ежедневник” не по-късно от 30 дни преди датата за 
провеждане на Конгреса и съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за 
провеждането му.
Чл.10. /1/ Конгресът:
1/ изменя или допълва Устава на Партията;
2/ приема други вътрешни актове, каквито намери за нужни;
3/ избира Председателя на Партията и Председателя на ЦКРК;
4/ определя броя и избира членовете на Националния съвет на Партията и на ЦКРК по 
предложение на Председателя на Партията;
5/ по предложение на Председателя на Партията конгресът взема решение за 
прекратяване на Партията, сливане, вливане в друга политическа партия или разделяне 
на две или повече партии;



6/ разглежда отчетите на ИС и на ЦКРК и на парламентарната група и взема решение 
по тях;
7/ приема основни насоки за дейността на Партията;
8/ отменя решения на други органи на Партията.

КВОРУМ и  мнозинство
Чл.11. Ill Заседанията на Конгреса са законни ако на тях присъстват най- малко 
половината от избраните делегатите.
/2/ (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). При липса на кворум 
заседанието на конгреса се отлага с 1 час, след което се провежда при същия дневен 
ред и на същото място, при кворум от присъстващите регистрирали се избрани 
делегати за конгреса.
/3/ Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.
/4/ Решенията на Конгреса се вземат с явно гласуване, освен ако Конгресът не реши 
друго.
151 Решенията на Конгреса се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите 
делегати.
/6/ По въпроси, които не са включени в дневния ред решения не се вземат.
Ill Решенията на Конгреса са задължителни за всички членове на Партията, а също така 
и за кметове, общински съветници и народни представители, избрани с листата на 
ПП „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Чл.12. Ill Националният съвет е ръководен орган на партията, който отговаря за 
политическата стратегия и осъществява политическото ръководство на партията въз 
основа на решенията на Конгреса, Програмата и Устава на партията в периода между 
два Конгреса.
/2/ (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Националният съвет се 
избира от Конгреса на партията с явно гласуване „ан блок” и се състои от 17 члена.
/3/ Националният съвет се свиква от Председателя на Партията.
/4/ НС се свиква с покана, съдържаща дневен ред, дата, час и място за провеждането му. 
Чл.13. НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ има право:
III Да решава спешни и неотложни задачи на Партията;
/2/ Да взема и други решения, които са от компетентността на Конгреса освен тези по 
чл.10, т.т. 1,3,5 и 8 при условие на задължителното им потвърждаване от най-близкия 
последващ конгрес;
/3/ Избира от състава си на първото си заседание след Конгреса Изпълнителен съвет;
141 Свиква редовни конгреси на Партията;
15/ Определя предизборната стратегия и коалирането на Партията с други партии на 
централно и регионално ниво;
/6/ Изключва от Партията членове, които нарушават Устава, включват се в предизборни 
щабове и листи на други партии и коалиции;
111 Утвърждава кандидатурите за народни представители, министри и други висши 
длъжности , с които Партията участва в управлението на страната, като определя 
поведението и стратегията в законодателната и изпълнителната власт;
/8/ Освобождава от състава си свои членове които без уважителни причини отсъстват 
от 3/ три/ поредни заседания на НС или общо 5/пет/;



/9/ Организира международната дейност на Партията;
/10/ Заседава по изработен график, но не по-рядко от един път на тримесечие;
/11/ В заседанията на НС може да участва и Председателя на ЦКРК с право на 
съвещателен глас;
/12/ Създава комисии по проблемни въпроси като финансиране на Партията, 
икономическата и социална политика.
/13/ Утвърждава годишния щат и бюджет на Партията и текущите разходи;
/14/ Решенията на НС се утвърждават от Председателя на партията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧлЛ4. /1/ Изпълнителният съвет на Партията е изпълнителен орган на партията, който 
осъществява оперативното ръководство на партията и отговаря за политическата й 
позиция и становища по ключови въпроси в периода между заседанията на 
Националния съвет.
/2/ Заседанията на ИС се свикват най-малко веднъж в месеца.
/3/ Заседанията на ИС се свикват по инициатива на председателя.
/4/ Заседанията на ИС са закрити, освен ако ИС не реши друго и се ръководят от 
председателя или от зам. председателя на ИС, посочен от Председателя на Партията.
/5 / Дневният ред, датата, часът и мястото на заседанието се определят от Председателя 
на Партията.
/6/ Членовете на ИС се известяват за провеждането на заседание не по- малко от 7 дни 
преди провеждането му с писмена покана, изпратена по пощата, по факс, телефон или 
електронна поща. Член на ИС не може да представлява друг член на ИС, вкл. не се 
допуска и упълномощаване за гласуване в случай на отсъствие.
Ill ИС приема правилници.
/8/ На заседанията на ИС могат да присъстват членовете на ЦКРК, областни 
координатори, народните представители на Движението и председателя на 
Националната младежка организация /НМО/ на движението с право на съвещателен 
глас.
/9/ Заседанията на ИС са законни, ако присъстват най-малко половината от неговите 
членове.
/10/ Решенията на ИС се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на 
присъстващите.
/11/ С решение на ИС поне веднъж годишно се провежда негово разширено заседание с 
участието на кметовете и общинските съветници на Партията.
Чл.15. Ill (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). ИС на Партията се 
състои от 9 членове в състав: председател, един Зам. Председатели и 7 членове.
/2/ Решенията на ИС се утвърждават от Председателя на Партията.
/3/ Председателят на ИС е председателят на партията и представлява Партията по реда 
на този Устав.
/4/ Решенията на ИС за коалиционна политика на Партията се утвърждават от 
Председателя на Партията.
Чл.16. (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Зам. председателят и 
членовете на ИС се избират от НС, за срока на мандата, по предложение на 
Председателя на партията.
Чл.17. Предложения към ИС се отправят само в писмен вид от членовете на ИС, 
председателя на ЦКРК, ОК и председателите на различните комисии и направления при 
ИС и председателя на Националната младежка



организация /НМО/ на Партията.
Чл.18. Изпълнителният съвет:

осъществява оперативното ръководство на партията, включително опазва и се 
разпорежда с неговото имущество и отговаря за организацията и управлението на 
администрацията на партията;
приема и одобрява Програмата на Партията и утвърждава начина на участие в 
съответните избори, както и кандидатите на Партията за местни и централни органи 
на държавно управление;
определя броя и границите на регионите на действие на ОК на Партията на 
територията на страната съобразно състоянието и задачите на Партията; 
подготвя и организира заседанията на Конгреса, определя точната дата, място, 
дневен ред и начален час за провеждането му, процедурите по регистрация на 
явилите се делегати и уведомява за това ОК на Партията, изпълнява неговите 
решения като възлага и утвърждава разработването на планове и програми, 
свързани с изпълнението на тези решения;

- изготвя и внася за разглеждане от Конгреса отчет за дейността си;
взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно този Устав не 
спадат към правомощията на друг орган на Партията; 
назначава Областните координатори на Партията;
ръководи и координира дейността на ОК на Партията, местните организации/ и 
взема нужните мерки при установяване на нередности или нарушаване на Устава; 
координира взаимодействието на Партията с други политически партии, 
обществени и неправителствени организации и органи на държавната власт и 
управление и при необходимост взема решение за единодействие с тях; 
взема решения за изключване на членове на Партията;
взема решения за разпускане на местни организации, за прекратяване на мандата на 
техните ръководства, както и освобождава ОК, когато намери това за необходимо с 
оглед дейността на Партията, при установени нарушения на Устава или 
неизпълнение на решения на ИС или на други органи на Партията; 
приема свой Правилник за работата, Правилник за работата на ОК и местните 
организации, и издава задължителни за изпълнение указания до местните 
организации на Партията;
утвърждава законността на новоучредените местни организации/ в двумесечен срок 
от внасянето на съответните Заявление и препис от Учредителния протокол, както и 
решенията на общинските събрания на местните организации по реда на този Устав.
- води списък на всички структури на Партията;
води Регистър на членовете на Партията, платили членския си внос въз основа на 
списъците на местните организации;
утвърждава кандидатите за народни представители, кметове и общински съветници, 
издигнати от местните организации;
- ръководи дейността на местните организации пряко и чрез ОК; 
утвърждава годишния бюджет на Партията и приема отчет за изпълнението му;

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНО - РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ /ЦКРК/

чл.19. /1/(изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). Централната 
контролно - ревизионна комисия /ЦКРК/ на Партията се състои от 3-има членове, в 
състав председател, зам. председател и секретар. Председателят на Централната 
контролно - ревизионна комисия /ЦКРК/ на Партията се избира на Конгреса, а зам.



председател и секретар на Централната контролно - ревизионна комисия /ЦКРК/ се 
избират от Националният съвет на Партията на първото редовно заседание.

/2/ ЦКРК има следните права и задължения:
а/ Председателят на ЦКРК има право да присъства на заседанията на Националния 

съвет и Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас;
б/ Членовете на ЦКРК имат право да пирсъстват на заседанията на Изпълнителния 

съвет с право на съвещателен глас;
в/ Не може да бъде член на ЦКРК лице, което едновременно е с това е и член на 

Националния съвет, Изпълнителния съвет, областен координатор или член на 
общинско ръководство;

г/ следи за спазването на Устава, програмните документи на партията, за 
изпълнение на решенията на Конгреса и на Националния съвет и правилното 
регулиране на вътрешно-партийните отношения;

д/ контролира бюджета на Партията за целесъобразното изразходване на 
финансовите средства и редовното събиране на членския внос, като извършва проверка 
за правилното събиране на материалните активи на Партията;

е/ извършва ревизия на финансово - счетоводната дейност на паритята веднъж 
годишно или по искане на председателя;

ж/ проверява отчетността и деловодната работа на областните координатори и 
общинските ръководства;

з/ осъществява методично ръководство на всички структури на Партията; 
и/ разглежда и се произнася по вътрешно партийни спорове, жалби и нарушения, 

отправени до нея в едноседмичен срок и взима окончателно решение по тях, 
неподлежащо на обжалване;

й/ Председателят на ЦКРК свиква заседания 1 път на 3 месеца; 
к/ Членовете на ЦКРК имат право да присъстват на заседания на местните 

организации, както и на всяка една друга структура на Партията.
л/ При необходимост ЦКРК може да създаде експертни комисии за разследване на 

специфични нарушения или проблеми.
м/ При ликвидация/ прекратяване дейността на Партията ЦКРК се формира като 

Ликвидационна комисия за ликвидация на материалните активи и финансови средства 
на Партията.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ ОБЛАСТНИ КООРДИНАТОРИ /ОК/

Чл.20. Ill На територията на една или няколко области ИС назначава със свое решение 
областни координатори /ОК/ на Партията, които са негови координиращи и контролни 
органи. ОК на Партията работят за изграждане на партийни организации в региона, за 
който отговарят.
/2/ Областните координатори:
1. провеждат политиката на Партията в региона;
2. ръководят, координират, наблюдават и контролират дейността на всички структури 
на Партията в поверените им региони;
3. свеждат за изпълнение решенията на Конгреса, НС и ИС до всички структури на 
Партията по места;
4. докладват пред ИС за дейността на Партията и за състоянието на местните 
организации в техните райони;
5. дават ежемесечни отчети пред ИС за извършената от местните организации работа 
в съответния регион;



6. контролират събирането на членски внос в структурите на Партията в поверените 
им региони.
7. ОК може да организира регионални съвещания по съществени въпроси от дейността 
на Партията или по искане на 1/3 от местните организации на територията на поверения 
му регион.Дневният ред, място и час се определят от ОК.
Тези регионални съвещания ще се считат за редовни, само ако на тях 
присъства член на ИС.
8. ОК се освобождава с решение на ИС, което влиза в сила веднага след неговото 
гласуване.

МЕСТНИ - ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.21. /1/ Основната структурна единица на партията е местната-общинска 
организация, която Партията създава на териториален принцип и по местоживеене и се 
учредява от най-малко 5 души.
/2/ На територията на едно населено място или район в градовете с районно 
административно-териториално деление може да се образуват една или повече местни 
организации, като районът на действие на всяка една от тях се определя от съответния 
ОК с одобрението на ИС или от самия ИС.
/3/ Редовността на Учредителното събрание на нова местна-общинска организация на 
Партията се удостоверява присъствието на член на ИС, както и на съответния ОК на 
Партията.

Събранието на местната-общинска организация издига кандидатите за местни 
органи на управление на нейна територия и предлага кандидати за общинските и 
централните органи на управление на страната. Когато на дадена територия има повече 
от една организация, при избори се провеждат общи събрания за издигане на 
кандидатури, ако това е необходимо.

Събранието на местната-общинска организация приема решение за нейното 
разпускане. Решението за това се утвърждава от ИС и влиза в сила от момента на 
приемане на решението на ИС.

При разпускане на местната-общинска организация членовете на партията, 
регистрирани в нея следва в тримесечен срок да се регистрират в друга местна 
организация. Ако след изтичането на този срок това не е изпълнено, те се зачисляват 
към конкретна местна-общинска организация, определено с решение на ИС.
/4/ Учредяването на нова местна-общинска организация по ал.З и съответно приемането 
на неговите членове в Партията се утвърждава от ИС съгл. този Устав.
/5/ Член на Партията може да бъде регистриран само в една местна организация.
По свое желание всеки член на Партията може да прехвърли членството си към друга 
местна организация на партията, за което писмено уведомява и 
двете местни-общински организации.
/6/ Местната-общинска организация на свое общо събрание избира Председател.
Ill Местната-общинска организация в състав от над 10 редовни члена избира 
ръководство в състав: председател, зам.-председател и секретар- касиер. 
Секретар-касиерът е отговорен за финансовата отчетност и документацията на 
местната-общинска организация, като същият държи и протоколите от заседанията на 
местната организация.
/8/ Местните-общински организации могат да бъдат учредявани по населени места.
191 На Общото събрание могат да присъстват с право на глас само редовните членове на 
местните-общински организации.



/10/ Общото събрание на местната-общинска организация се провежда най- малко 
веднъж на един месец.

Събранието на местната-общинска организация се състои от всички нейни членове. 
Събранието на местната-общинска организация е компетентно да приема решения 

по въпроси, отнасящи се до нейния организационен живот или по въпроси, засягащи 
изключително района, на който тя действа.

По въпроси извън своята компетенция събранието прави предложения до 
съответния орган на партията.
/11/ Мандатът на избраното ръководство на местната-общинска организация е четири 
години. Първото избрано ръководство на новоучредената местна организация е с 
мандат 1 година.
/12/ Общото събрание се свиква от Председателя на местната-общинска организация 
или с писмено искане на 1/3 от редовните членове на местната-общинска организация, 
т.е. платилите членския си внос или по указание на ОК.
Събрание на местната-общинска организация може да се свика и от висшестоящ орган - 
ИС.
Органът който свиква събранието определя и неговият дневен ред. Уведомяването за 
провеждането събранието на местната-общинска организация се извършва с писмена 
покана, която се връчва лично срещу подпис на всеки един член, най малко 7 дни преди 
събранието.
В Общото събрание всеки член има право на един глас.
/13/ Общото събрание взема решения с явно гласуване и обикновено 
мнозинство от присъстващите.
/14/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от 
всички членове на местната-общинска организация. При липса на необходимия кворум 
събранието се отлага за 1 час по късно и се счита за законно, колкото и членове да се 
явят.
/15/ Общото събрание на местната-общинска организация:

издига кандидатите на Партията за местните-общински органи на държавно 
управление на неговата територия;
предлага на ИС кандидатите на Партията за общинските и централните органи на 
управление в страната;
предлага на Конгреса кандидати за централните партийни и контролни органи на 
Партията;
взема решение за разпускане на местната-общинска организация с мнозинство от 
2/3 от присъстващите редовни членове. Решението за разпускане се утвърждава от 
ИС и влиза в сила от деня на утвърждаването му;
взема решения по всякакви други въпроси, отнасящи се до организационния живот 
на местната-общинска организация, както и по въпроси, касаещи изключително 
района му на действие;

/16/ Когато на територията на дадена община няма нито една местна- общинска 
организация, техните правомощия временно се поемат от съответния ОК до 
учредяването им;
/17/ Решенията по въпроси, отнасящи се до дейността на Партията на територията на 
една община, както и до такива, засягащи общината се вземат от Общинско събрание 
на местната организация в съответната община, нормата на представителство в което се 
определя от съответния ОК, съгласувано с ИС.
Извлечение от протокола на проведеното събрание със съответните взети решения от 
събранието се изпраща на ИС, който утвърждава или отменя взетите решения.



Чл.22. Националната младежка организация /НМО/ обединява младежките 
организации на партията цялата страна. ИС приема правилник за работата на НМО. 
Чл.23. Парламентарната група /ПГ/ на Партията включва народните представители от 
Партията. ИС приема правилник за работата на ПГ.
Ч л.24. НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ /НОС/ обединява видни интелектуалци 
и представители на Граждански организации. ИС приема 
правилник за създаването и дейността на НОС.

ГЛАВА ПЕТА 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25. /1/ Председателят на ПП „ Българската пролет” се избира от Конгреса.
1. Председателят на Партията е по право Председател на Националния съвет и на 
Изпълнителния съвет.
2. Партията се представлява от нейният председател, а в негово отсъствие от 
упълномощен от него зам.председател.
/1/ Представлява партията.
1. осъществява оперативното ръководство на Партията.
2. координира дейността на Националния и Изпълнителния съвет;
3. свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на Националния и 

Изпълнителния съвет;
4. организира изпълнението на решенията на ръководните органи на партията;
5. формулира политическата позиция на партията по текущи въпроси, възникнали 

между заседанията на Националния и Изпълнителния съвет, които изискват 
незабавна реакция;

6. назначава и освобождава служителите в администрацията на партията;
7. предлага за утвърждаване от Националния съвет членовете на Изпълнителния съвет 

от състава на изборните членове на Националния съвет.
8. представлява партията през всички юридически и физически лица и пред органите 

на държавната и местна власт.
9. решенията на ИС се вземат с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове 

председателят има право на два гласа.

ГЛАВА ШЕСТА 
ЧЛЕНСТВО. ЧЛЕНОВЕ. ВСТЪПВАНЕ В ЧЛЕНСТВО

Чл.26. Ill Член на ПП „Българската пролет” може да бъде всеки български 
гражданин притежаващ
избирателни права, не членуващ в друга политическа партия и не е осъждан за тежко 
умишлено престъпление.
/2/  Нови членове на Партията се приемат от Общото събрание на съответната местна- 
общинска организация. Решението за приемане се взема с обикновено мнозинство.
/3/ Отказът за членство, връчен в писмен вид на кандидат-члена подлежи на обжалване 
в 14-дневен срок пред Изпълнителния съвет, чието решение е окончателно.
/4/ Встъпва се в членство в Партията също и при учредяване на нова местна-общинска 
организация при съответното прилагане на условията по ал.1 и ал.2.
15/ Членството в Партията се удостоверява с партийна членска книжка по образец, 
подписана от председателя и секретаря на съответната местна организация.



ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

Чл.27. Членството в Партията се прекратява:
а/ при напускане - с едностранно писмено волеизявление или с връщането на 
партийната си членска книжка пред председателя на съответната местна организация.
За напускане на Партията се смята явяването на избори с листата на друга политическа 
партия или коалиция, за което няма решение на ИС; оповестяването на публична 
подкрепа за кандидатската листа на друга партия или коалиция; невстъпването или 
напускане на групата на Партията след избор за народен представител или общински 
съветник в общински съвет на територията на страната с листата на Партията; 
б/ при настъпване на смърт или поставяне под запрещение; 
в/ при осъждане с влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление; 
г/ с прекратяване или ликвидиране на Партията;
д/ с изключване, по решение на съответната местна организация или на ИС. Решението 
на съответната местна организация за изключване на партиен член подлежи на 
обжалване пред ИС в 14-дневен срок от деня на обявяването му, който се произнася в 
едномесечен срок с окончателно решение, 
е/ при уронване на престижа и доброто име на Партията.
Решението на ИС за изключване на партиен член не подлежи на обжалване.
/2/ Член на Партията се изключва: 
а/ при нарушаване на Устава;
б/ при неплащане на дължимия членски внос за повече от 3 месеца, считано от деня на 
възникването на първото поред задължение за плащане; 
в/ при системно неучастие в дейността на Движението;
г/ при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца; 
д/ при злоупотреба с партийни правомощия или с партийни средства и имущество.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.28. Всеки член на Партията има право:
да ползва обществена защита и безплатна правна защита от Партията при и по 
повод дейността си в нея;

- да избира и да бъде избиран в съответните изборни ръководни органи на Партията; 
да участва в разработването и осъществяването на политиката и решенията на 
партията;
да избира кандидатите на Партията в органите на централната и местна власт;

- да иска и да получава информация от всички национални, териториални и 
контролни органи на Партията;
да участва в дейността на Партията и в избирателните кампании;
да има колегиално отношение към останалите членове на Партията и към неговите
органи;
да допринася с поведението си в обществото за укрепване на авторитета и престижа 
на Партията;
да участва пълноценно във вземането на решения и в дейността на неговата местна 
организация, както и в дейността на Партията като цяло.

Чл.29. Всеки член на Партията е длъжен:
да спазва точно Устава и да работи за осъществяване целите на Партията и неговите 
идеи;

- да участва активно в предизборните кампании и други мероприятия на Партията; 
да плаща редовно членски внос;



да следва политическата линия на Партията и да изпълнява 
решенията на нейните органи;

да не встъпва под никаква форма като член в друга политическа партия;

ГЛАВА СЕДМА 
ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 30. /1/ Партията се финансира от собствените приходи, които са приходите от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не 
противоречи на закона;
5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, 
както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудиовизуални материали с 
партийно-пропагандно съдържание.
6. Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да надхвърля 
10 000 лв.
/2/ Партията може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в 
Сметната палата приходи за предходната календарна година.
/3/ В приходите по ал. 2 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т. 1,2, 
4 и 5.
/4/ Непаричните приходи по ал. 1 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно 
Закона за счетоводството.
Чл. 31. Финансовият контрол върху дейността на ПП „Българската пролет" се 
осъществява по предвидения в закона и Устава ред.
Чл.32./1/ Имуществените вноски на членовете на партията са:
1. (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). встъпителна вноска - само 
за членовете на НС 50,00 лева;
2. (изм. с решение на Конгреса на партията от 31.10.2020г.). ежемесечен членски внос 
за работещи от 5.00 лева;
3. (изм. с решение на Конгреса на партията от 31,10.2020г.). ежемесечен членски внос 
за пенсионери и студенти 3.00 лева.
4. (Нова - решение на заседанието на Конгреса на Партията от 31.10.2020г.). членския 
внос за общински съветници, кметове и депутати, членове на партията е
50 лева ежемесечно.
5. (Нова - решение на заседанието на Конгреса на Партията от 31.10.2020г.).
Заседанията на ИС и НС на партията могат да се провежда и „он лайн”.Решенията на 
тези заседания ще се считат за редовни при условията на този устав.
/2/ Сроковете и редът за внасянето на имуществените вноски се определят от 
Изпълнителния съвет на партията.

ГЛАВА ОСМА 
ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ

Чл.ЗЗ./1/ Всички мандати на изборните длъжности в партията до партийните 
организации са четиригодишни и съвпадат с между конгресния период.



/2/ Мандатите на ръководствата на местните-общинските партийните организации 
са едногодишни.
Чл.34. /II Член на партията не може да бъде председател на повече от един 
териториален изборен орган, член на повече от един контролен орган или член на 
изпълнителен и контролен орган едновременно.
Чл.35. /1/ Когато изборен член на някой орган на партията реши, че не може повече да 
изпълнява задълженията си, той го напуска чрез подаване на писмена оставка с 
нотариална заверка на подписа, чрез изявление на самото заседание или по друг начин, 
предвиден в този Устав. Оставката влиза незабавно, без да се подлага на гласуване.

/2/ Когато член на някой орган на партията отсъства повече от три поредни редовни 
заседания без уважителна причина, или повече от три месеца по уважителни причини 
той отпада от състав му. За уважителна причина се приема трайното влошаване на 
здравето.
Чл.36. Във времето на приемане на решението на Националния съвет за свикване на 
редовен Конгрес до вземане на решение от Изпълнителния съвет за датата на Конгреса 
в партията се провежда отчетно-изборна кампания за всички териториални органи.

ГЛАВА ДЕВЕТА 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА 

Чл.37. Партията се прекратява при:
1. решение на Конгреса, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати, за 
сливане или вливане в друга политическа партия;
2. решение на Конгреса, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати, за 
разделяне на две или повече партии;
3. решение на Конгреса, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати,
4. за разпускане на партията, съгласно устава й;
5. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е 
обявена за противоконституционна;
6. разпускане с решение на Софийски градски съд.

ГЛАВА ДЕСЕТА 
НЕСЪВМЕСТИМОСТ

Чл.38. /1/ Избираемите членове на орган на Партията не могат да бъдат в брак или в 
родство по права линия.

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТТА 
ПУБЛИЧНОСТ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ

Чл.39. Ill Финансовият контрол върху дейността на партията и управлението на 
предоставеното им имущество се осъществява от Сметната палата.

/2/ Партията прилага двустранно счетоводно записване съгласно разпоредбите на 
Закона за счетоводство.



ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА

Чл.40. Когато член на някой орган на Партията реши, че не може или не желае да 
изпълнява занапред задълженията си, той го напуска чрез подаване на писмената си 
оставка чрез лично изявление на съответното заседание или по друг начин, предвиден в 
този Устав. Оставката му влиза в сила незабавно, без да се подлага на гласуване.
Чл.41. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат съответно разпоредбите 
на българското законодателство.
Чл.42. До два месеца след приемането на изменения в Устава, ИС одобрява нови 
правилници или потвърждава действието на старите такива.
Чл.43. Кандидатите за членове на Партията, които имат постоянен адрес в област, 
където още не са формирани местни организации /подават заявления за приемане в 
членство пред ИС. В тези случаи ИС има правомощията по чл.7, ал.2 от този Устав.

Настоящият устав е приет от всички присъствали на втория редовен Конгрес 
на политическата партия „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ”, състоял се на 31Л0.2020г..

Списъкът на присъстващите делегати на Конгреса на 31Л0.2020г. се счита за 
неразделна част от този устав.

sift

Председател на събранието ълл.и.  Протоколчик....^-.....!)..,^

Председател на ПП„БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ” .и.ьг..\................■


