
УСТАВ 

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВОЛЯ“

I. Общи положения:

Чл. 1. /1/ Партия ВОЛЯ е политическа партия, учредена и регистрирана в 
съответствие е Конституцията на Република България и по Закона за политическите 
партии.

/2/ Седалището и адресът на управление на ВОЛЯ е гр. Варна, ж.к. "Младост", 
бул. "Република" №15, еграда на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЛАДОСТ Варна".

Чл. 2. /1/ Символите на партията са знаме и емблема.
/2/ Знамето представлява бял флаг с емблемата на партията, разположена 

в средата.
/3/ Емблемата представлява бял гълъб на син фон, с надпис под гълъба 

"ВОЛЯ" с бели букви.

Чл. 3. Основни цели на ВОЛЯ еа:
1. Да участва в българския политически живот като защитава неотменните 

човешки права и свободи;
2. При участие в управлението да съдейства за изграждане на социално 

ориентирана пазарна икономика;
3. Да работи за установяване на религиозна и етническа търпимост, за 

равнопоставеност между половете.

Чл. 4. /1/ За постигане на своите цели ВОЛЯ използва мирни и позволени от 
закона ередетва;

/2/ За постигане на конкретни цели и задачи ВОЛЯ може да сключва обществени 
договори с други политически партии и коалиции, граждански движения и 
организации.

II. Членство

Чл. 5. /1/ Член на ВОЛЯ може да бъде вееки пълнолетен български гражданин, 
който има избирателни права и приема да работи за осъществяването на нейните 
програмни цели и задачи, чрез разрешени от закона политически средства.

/2/ Правоотношение за членство се създава въз основа на писмено заявление на 
кандидата до ръководството на местната организация.

Член на ВОЛЯ може да членува само в една местна организация.
/3/ Членството в ВОЛЯ се прекратява в случай на: 

а/ желание на членуващия, заявено писмено; 
б/ дейност, несъвместима с целите и задачите на ВОЛЯ; 
в/ поставяне под запрещение; 
г/ смърт.



/4/ Изключването на член на ВОЛЯ се осъществява единствено е решение на 
Националния изпълнителен съвет.

III. Права и задължения на членовете на партията

Чл. 6. /1/ Всички членове на партията имат право:
1. Да бъдат назначавани в ръководни органи съгласно този устав;
2. Да участват в работата на местната организация, в която членуват;
3. Да правят предложения, свързани е дейността на ВОЛЯ и нейните ръководни 

органи;
4. Да бъдат избирани като кандидати на ВОЛЯ в органите на централната и 

местната власт.
/2/ Членовете на партията са длъжни:

1. Да спазват устава и решенията на ВОЛЯ;
2. Да опазват доброто име на ВОЛЯ и да не предприемат действия, които водят до 

уронване на престижа й;
3. Да участват в организационния живот на ВОЛЯ чрез местните структури, в 

които членуват и да участват в избирателните кампании;
4. Да допринасят е поведението си в обществото за издигане престижа на ВОЛЯ;
5. Да плащат редовно определения членски внос.

IV. Управителни органи

Чл. 7. ВОЛЯ има следните органи:
- Конгрес;
- Председателски съвет /ПС/;
- Национален съвет /НС/;
- Национален изпълнителен съвет /НИС/:
- Областен изпълнителен съвет /ОИС/;
- Общински изпълнителен съвет /ОбИС/;
- Партийна контролна комисия /ПКК/.

Конгрес

Чл. 8. /1/ Конгресът е върховен орган на ВОЛЯ. В него участват делегати, 
ззбрани от НИС.

/2/ Редовно заседание на Конгреса на ВОЛЯ се свиква от НИС на всеки седем 
юдини.

Когато важни причини налагат това, НИС може да реши да свика извънредно 
[аседание на Конгреса.

/3/ Заседанията на Конгреса се ръководят от Председателя на партията.



Чл. 9. /1/ Конгресът има следните правомощия:
1. Взема решения за сливане или вливане на партията в друга партия, 

разделяне на две или повече партии или саморазпуекане на същата;
2. Избира и освобождава Председателски съвет, включващ: Председател 

на партията, който заема и поста на председател на НИС, на НС и на ПКК, и 
двама заместник-председатели;

3. Приема отчета за дейността на ВОЛЯ и на ръководните й органи;
4. Одобрява еимволите, печата и другите отличителни знаци на ВОЛЯ;
5. Приема промени в уетава на партията.

/2/ Заседанията на Конгреса са редовни, ако на него приеъетват повече от 
половината от делегатите, които имат право на глас.

/3/ Изборът на Председателски съвет и вземането на други решения от 
Конгреса се извършва с обикновено мнозинство от присъстващите на 
заееданието.

Председателски съвет

Чл. 10. /1/ Председателският съвет е ръководен орган на партията и се 
еъетои от Председател на партията и двама заместник-председатели.

/2/ Предеедателският съвет се избира за срок от седем години от 
Конгрееа. Предеедателският съвет определя реда за евикване, организиране и 
провеждане, както и определя дневния ред на Конгреса, на Националния съвет 
и на Националния изпълнителен еъвет.

/3/ Решенията на Председателския съвет се вземат от членовете му с 
обикновено мнозинетво.

/4/ Председателекият съвет на партията ръководи дейноетта на НИС и
НС.

/5 /Предеедателят на партията предетавлява партията пред всички 
юридически и физически лица, а в неговото отсъствие партията се предетавлява 
от замеетник-председател, посочен от него.

/6/ Заместник-председателите се избират от Конгреса, като могат да бъдат 
освободени по всяко време при спазване на реда и уеловията на чл. 9 от Устава. 
В случай на предсрочно освобождаване на заместник-предеедател, 
новоизбраният замеетник-председател се счита избран за срока на мандата на 
действащия Председателски съвет еъобразно вписването в регистъра на 
политическите партии при Софийски градски съд, освен ако изрично не е 
предвидено друго в рещението за избор.

/7/ В решението за избор на заместник-председатели същите изрично се 
определят като Първи и Втори замеетник-председател.

/8/ В случай на смърт на Председателя на партията или при трайна 
фактическа невъзможност да упражнява правомощията си по закон или 
еъобразно настоящия Устав, всички правомощия на Председателя, предвидени 
в този Устав се упражняват от Първия заместник, вкл. правото да представлява



в о л я  пред трети лица, да организира избора на нов Председател на партията, а 
в случай че е необходимо и на заместник-председател/и, да ръководи дейността 
на всички органи, чийто член е по право съгласно Устава и да приема всички 
решения, предвидени в Устава, които са от изключителната компетентност на 
Председателя. В случай на смърт или при трайна фактическа невъзможност на 
Председателя на партията да упражнява правомощията си. Първият заместник- 
председател, като част от Председателския съвет има правото да приема всички 
необходими решения за валидното провеждане на Конгрес (извънреден и/или 
редовен) и избора на нов Председател на партията, вкл. да приема решение, е 
което определят ред за свикване, организиране, провеждане и определяне на 
дневен ред на Конгреса (извънреден и/или редовен) на партията (решение по чл. 
10, ал. 2 и 3 от Устава); да участват в дейността на НИС при вземането на 
решение за свикване на Конгрес (редовен и/или извънреден), за определяне 
дневния ред на заседанието на Конгреса, за определяне поименно на делегатите, 
които ще участват в заседанието на Конгреса, за изпращане на покани до 
делегатите (решение по чл. 8, ал. 1 и 2 от Устава), както и всички други 
необходими решения за избирането на нов Председател на партията и/или 
заместник-председатели на Председателския съвет. Поканите в тези случаи се 
изпращат не по-късно от 1 (един) месец преди датата на провеждане на 
извънредното заседание на Конгреса.

/9/ В случай на смърт на Първия заместник или трайна фактическа 
невъзможност да изпълни задълженията си по предходната алинея, 
правомощията му се изпълняват от Втория заместник.

/10/ В случай че нито един от двамата заместник-председатели не може 
да изпълнява правомощията, възникнали за тях по силата на ал. 8 или ал. 9, 
заседание на Конгреса (извънреден и/или редовен) се свиква от Софийски 
градски съд по писмено искане на 1/3 (една трета) от делегатите, участвали в 
последния редовно свикан и проведен Конгрес (извънреден и/или редовен). В 
този случай едновременно е решението за отправяне на писменото искане по 
предходното изречение, по решение на 1/3 (една трета) от делегатите, участвали 
в последния редовно свикан и проведен Конгрес (извънреден и/или редовен), се 
определят и редът за организиране и провеждане на Конгреса (извънреден и/или 
редовен), дневният ред на заседанието на Конгреса (извънреден и/или редовен), 
включително и конкретните предложения за избор на нов Председател на 
партията и/или нови заместник-председатели на Председателския съвет, 
поименно определяне на делегатите, които ще участват в заседанието на 
Конгреса (извънреден и/или редовен), както и всички други необходими 
решения за избирането на нов Председател на партията и/или заместник- 
председатели на Председателския съвет.

/11/ В случаите по ал. 8, ал. 9 и ал. 10 не могат да бъдат взимани други 
решения освен такива, които са пряко свързани с избора на нов Председател на 
партията, а в случай че е необходимо -  и на нови заместник-председатели.



Чл. 11. /1/ Националният съвет /НС/ е консултативен орган към 
Председателския съвет на партията и може да бъде евикван при негово желание.

/2/ НС се състои от:
1. Председателя на партията като предеедател на НС;
2. Двама заместник-председатели, избирани и утвърждавани от 

Председателския съвет на партията;
3. Членове, еъщо избирани и утвърждавани от Предеедателския съвет 

на партията.
/3/ Избраният от Предеедателския съвет на партията състав на НС е с 

безсрочен мандат и може да бъде еменян от Председателекия съвет на партията 
във всеки един момент.

/4/ Заседанията на НС се провеждат в присъетвието на повече от 
половината от членовете му.

/5/ Националният съвет:
1. Координира дейността на местните организации;
2. Избира мандатната комисия и комисии за подготовка на Конгреса. 

Комисиите изработват правилници за евоята работа, които ее приемат и 
утвърждават от Предеедателския съвет на партията.

/6/ Решенията на НС ее вземат с обикновено мнозинство.

Национален съвет

Национален изпълнителен съвет

Чл. 12. /1/ Националният изпълнителен еъвет Н И С / се еъетои от:
1. Председателят на партията като предеедател на НС;
2. Двама заместник-предеедатели, избирани и утвърждавани от
Предеедателекия съвет на партията;
3. Членове, също избирани и утвърждавани от Председателския съвет на
партията.
/2/ Избраният от Предеедателския съвет на партията състав на НИС е с 

безсрочен мандат и може да бъде еменян от Предеедателския съвет на партията 
във вееки един момент.

/3/ Замеетник-председателите на НИС и членовете на НИС отговарят за 
отделни направления от дейността на партията. Разпределението на 
направленията се извърщва от НИС, елед неговото конетитуиране.

/4/ Националният изпълнителен еъвет подготвя заседанията на НС.
/5/ Решенията на НИС се вземат с обикновено мнозинство.

Партийна контролна комисия



Чл. 13. /1/ Партийната контролна комисия /ПКК/ се състои от:
1. Председателят на партията;
2. Двама заместник-председатели, които се избират и утвърждават от 

Председателския съвет на партията.
/2/ Избраните от предеедателя заместник-председатели на ПКК еа е 

безсрочни мандати и могат да бъдат сменяни от Председателския съвет във 
всеки един момент.

Чл. 14. Функции и правомощия на Партийната контролна комисия:
1. Проверява спазването на устава и правилниците за неговото 

приложение от партийните членове, органи и организации и търси 
отговорност при открити нарушения;

2. Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения 
вътрешнопартийни спорове, както и по въпроси на партийната етика;

3. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на 
партийните органи и организации.

4. Упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълнението на 
партийния бюджет, стопанските дейноети на партията и върху 
имуществото на партията.

5. Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и 
изключване от партията и при съставяне на предизборните листи.

Чл. 15. Партийната контролна комисия може да провежда заседания по 
инициатива на неин член и ако присъстват повече от половината от членовете й.

Чл. 16. Решенията на Партийната контролна комисия се вземат от 
Председателския съвет на партията.

V. Организационна структура

Чл. 17. Организационната структура на партия ВОЛЯ се състои от 
областни, общински и местни организации.

Областна организация

Чл.18. /1/ На територията на всеки областен център се изгражда областна 
организация, която организира, ръководи и представлява членската маса на 
организацията на територията на съответната облает.

/2/ На територията на областните градове се изгражда една облаетна 
организация, която включва общинските организации от съответната област.

Чл. 19. Ръководен орган на областната организация е Областният 
изпълнителен съвет /ОИС/.



Чл. 20. /1/ Председателският съвет на партията избира и утвърждава 
председателя, двама заместник-председатели и членовете на ОИС.

/2/ ОИС взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на 
областната организация.

/3/ Заседанията се ръководят от предеедателя или от посочен от него 
заместник-председател.

Решенията на ОИС се вземат с обикновено мнозинство.
/4/ ОИС организира и провежда предизборна кампания в рамките на 

областта.
/5/ ОИС определя функциите на членовете на ОИС.

Общинска организация

Чл. 21. /1/ На територията на всеки общинеки център се изгражда 
обшинека организация, която организира, ръководи и представлява членската 
маса на организацията на територията на съответната община.

/2/ На територията на общинските центрове се изгражда една общинска 
организация, която включва местните организации от съответната община.

Чл. 22. /1/ Общинската организация на ВОЛЯ обединява членовете на 
организацията в рамките на съответната община.

Чл. 23. /1/ Ръководството на общинската организация се осъществява от 
Общинският изпълнителен съвет /ОбИС/.

/2/ Председателекият съвет на партията избира и утвърждава 
председателя, двама-заместник председатели и членовете на ОбИС.

/3/ ОбИС взема рещения по текущи въпроси, засягащи дейността на 
общинската организация.

/4/ Заседанията се ръководят от председателя или от посочен от него 
заместник- пр е д се д ате л .
Решенията на. ОИС ее вземат с обикновено мнозинство.

/5/ ОбИС организира и провежда изборна кампания на територията на 
съответната община.

Местна организации

Чл. 24. /1/ Местните организации на ВОЛЯ ее образуват от членовете на 
организацията на територията на дадено населено мяето.

/2/ Всяка местна организация се ръководи от председател и заместник- 
председател, които се избират и утвърждават от предеедателя на ОбИС.

V. Членски внос

Чл. 25. /1/ Всеки член на ВОЛЯ заплаща индивидуален членски внос и



притежава членска карта на ВОЛЯ.
/2/ НИС определя реда за събиране и отчитане на членския внос, неговия 

размер и отчисленията за органите на ВОЛЯ.

VI. Представителство

Чл. 26. /1/ ВОЛЯ ее предетавлява от Председателя на партията, а в 
неговото отсъствие партията се представлява от заместник-председател, 
посочен от него.

/2/ В случай на смърт на Председателя на партията или при трайна 
фактичеека невъзможноет да упражнява правомощията си до избора на нов 
Председател на партията, ВОЛЯ се представлява пред трети лица от Първия 
заместник-председател. Съответно в случай на смърт и на Първия заместник 
или трайна фактическа невъзможност да упражнява правомощията си, до 
избора на нов Председател на партията, ВОЛЯ се предетавлява от Втория 
заместник.

VII. Имущество на ВОЛЯ

Чл. 27. Имуществото на ВОЛЯ се формира от:
- годишни членски вноски;
- дарения, завещания и други допустими от закона начини.

Чл. 28. /1/ Разпореждане с имуществото на ВОЛЯ и разходването на 
ередствата става с решение на Председателския съвет на партията.

/2/ Всички документи от имуществен характер на ВОЛЯ ее подписват от 
Председателя на партията.

VIII. Информационна и издателска дейност
Чл. 29. /1/ Партия ВОЛЯ може да разполага еъе собетвени

информационни средетва.
/2/ Статутът и начинът на функциониране на тези информационни 

ередства се определя от Председателския съвет на партията.

IX. Условия за прекратяване на партията

Чл. 30. Партията може да бъде прекратена:
/1/ По решение на конгреса:

1. За сливане с друга политическа партия или за вливане в нея;
2. За разделяне на две или повече партии;
3. За саморазпускане на партията.

/2/ С решение на Върховния касационен съд.



Чл. 31. Ликвидаторите на партията са двама и се определят от 
Председателския съвет на партията.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
политическите партии

§ 2. Този устав влиза в сила от датата на приемането му и подлежи на 
регистрация и вписване в Софийски градски съд.

Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическата партия 
на 15 юли 2007 година, изменен е съгласно решения на Конгреса на партията от 

29 февруари 2016г., от 10 ноември 2016 г., от 03 декември 2017 г. и е с последни 
изменения съгласно решение на Конгреса на партията от 24 март 2022 г.

Дата; 24.03.2022г. ^


