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НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 
„СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”

Приет на Учредително събрание на 
22.01.2011 г. в град Пловдив 

(променен с решения на Националното събрание от 21.01.2012г., 22.07.2012г.,15.02.2015г.,
17.04.2016г., 18.11.2018г. и от 30.04.2022г.)

I. ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1. „Съюз за Пловдив” е политическа партия, учредена в съответствие с
Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

Чл. 2. (променен с решение на Националното събрание от 17.04.2016г.) Седалището и
адресът на управление на партия „Съюз за Пловдив” е в град Пловдив, ул. 
„Карловска“ № 22, офис 101.

Чл. 3. Партия „Съюз за Пловдив” е юридическо лице, което се представлява от
Председателя на Изпълнителния съвет на партията. Председателят на 
Изпълнителния съвет на партията е Председател на партия „Съюз за Пловдив”. 
Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия 
по реда и условията на този Устав.

Чл. 4. Наименованието, седалището и адресът на партията се поставят върху всички
документи и издания на партията.

Чл. 5. Символите на партия „Съюз за Пловдив” са:
1. Знаме със светловиолетов цвят, надпис „Съюз за Пловдив” и емблемата на 

партията.
2. Емблемата на партия „Съюз за Пловдив” е кръг с осемнадесет звезди и 

надпис в кръга „Съюз за Пловдив”
3. Празник на партията е двадесет и втори януари, денят на нейното 

основаване.
4. Печатът на партията е кръгъл, с емблемата на партията по средата и надпис 

„политическа партия” около емблемата.

Чл. 6. Партия „Съюз за Пловдив е дясноцентристка партия, изповядваща българските

и европейски ценности.
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II. ПРИНЦИПИ И ПЕЛИ.

Чл. 7. Основни принципи на партията са свободата, демокрацията, достойнството и
равнопоставеността на гражданите на Република България, свободната
стопанска инициатива, моралът и изконните човешки ценности, като ще работи
за тяхното укрепване и развитие.

Чл. 8. Основни цели на партията са:
1. Подкрепа за основните стълбове на обществото -  семейството и училището. 

Подкрепа за младите и инициативни хора и за интелигенцията. Подкрепа за 
бизнеса и икономическия разум.

2. Децентрализация на управлението на държавата.
3. По-големи правомощия на местното самоуправление.
4. Прозрачност и бързина на административното обслужване, достигане на 

европейско ниво на администрацията.
5. Отчетност и публичност на политиците.
6. Повишаване на жизнения стандарт на хората.
7. Участие на всеки български гражданин в управлението на държавата и 

местното самоуправление.
8. Развитие на просперираща и европейска държава, развитие и просперитет на 

общините.
9. Финансова стабилност на държавата и общините.
10. Подкрепа и развитие на българската наука, образование и здравеопазване 

като приоритети на държавната и местна политика.
11. Подкрепа за младите семейства и децата като приоритет на държавната и 

местна политика;
12. Подобряване и опазване на екологичната среда.
13. Равнопоставено развитие на всички общини и области в България.
14. Реална равнопоставеност на всички видове собственост -  държавна, 

общинска и частна.
15. Стабилна данъчната политика, която стимулира частната инициатива и 

позволява достоен живот.
16. Работещите и пенснионерите да получават средства, осигуряващи достоен 

живот.
17. Младите семейства да получават реална подкрепа от държава и община, чрез 

предприемане на конкретни действия, създаване на условия за успешна
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реализация в България и утвърждаване на ценностите на българското 
семейство.

18. Налагане на политическа и общочовешка култура и морал в действията на 
политиците в България.

Чл. 9. Партия „Съюз за Пловдив” постига целите си чрез:
1. предвидените от Конституцията и законите в Република България средства 

и процедури за участие в политическия живот;
2. участие в избори и в политическия живот в Република България;
3. участие в законодателната, изпълнителната и всички останали форми на 

държавната власт чрез законодателни и управленски инициативи и 
готовност за поемане на управленската власт.

4. взаимодействие с български и международни формации, изповядващи 
демократични и общочовешки ценности;

5. сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са сходни 
с целите на партията;

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА.

Чл. 10. Партия „Съюз за Пловдив” се изгражда, функционира и развива на основата на 
демократизма, чрез постигане на консенсус по всички въпроси в Устава на 
партията, в решенията на органите й и нейните членове.

Чл. 11. Партията се изгражда на териториален принцип в съответствие с 
административното деление на страната.

Чл. 12.(1) В партията могат да се формират младежка и други организации , в зависимост 
от професионалните и обществените интереси на нейните членове, по решение 
на Изпълнителния съвет на партията. Тези организации са общи за партията и 
не се делят на териториален принцип, като по решение на ръководствата им, 
събранията може да се провеждат по местоживеене на членовете.

(2) Членове на младежката и другите организации могат да бъдат само членове на 

партията.

(3) Ръководствата на младежката и другите организации се избират от съответните 
организации по реда и условията на този Устав, посочен в чл.19 ал.10 и чл. 28 
ал.1-4 от Устава, за избор на общински (районни) ръководства, като са пряко 
подчинени на Изпълнителния съвет. За ръководствата и правомощията на 
младежката и другите организации се прилагат правилата за ръководствата на 

основните партийни организации.
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(4) Младежката и другите организации нямат право да предлагат налагане на 
наказания на членове на партията. Членове на младежката и другите 
организации могат да предлагат налагане на наказания на членове на партията в 
основната партийна организация, в която членуват, по реда и условията на 
Устава.

Дейността на партията се осъществява въз основата на вътрешнопартийната 
демокрация и равнопоставеност.

В дейността си, ръководните органи на партията се ръководят от:
1. участие на всички членове на партията в политическия живот;
2. откритост на действията на ръководството и отговорност за действията;
3. равенство в правата и задълженията;
4. изборност на всички ръководни органи и длъжности;
5. разделение на правата и задълженията между изпълнителните и 

контролните органи на партията;
6. контрол и отчетност на ръководните органи на партията;

Решенията в партията се вземат само с явно гласуване, при спазване на 
демократичността и равенството между всички членове.

Всички членове са длъжни да спазват взетите решения от ръководните органи 
на партията, като могат да възрязяват срещу тях по определената в този Устав 

процедура.

Партията осъществява целите и политиката си чрез участие на нейни 
представители в държавни и местни органи на управление.

При осъществяване на дейността си партията може да се подпомага от 
симпатизанти и съмишленици.

IV. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 19.(1) Член на партия „Съюз за Пловдив” може да бъде всеки български гражданин, 

който:
1. притежава избирателни права;
2. приема Устава на партията;
3. не е член на друга политическа партия;
4. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. няма ограничение за членство, посочено в закон;

Чл. 13. 

Чл. 14.

Чл. 15. 

Чл. 16.

Чл. 17. 

Чл. 18.
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(2) Членството е индивидуално по постоянен или настоящ адрес в 
общинската/районна организация, като може да се членува само в една 
общинска (районна) организация.

(3) Членуването в партия „Съюз за Пловдив” е доброволно.

(4) Нови членове се приемат от ръководството на общинските (районни) 
организации на партията въз основа на писмено заявление, по образец, утвърден 
от Изпълнителния съвет на партията.

(5) Решение за приемане се взема с обикновено мнозинство от ръководството на 
съответната общинска (районна) организация, като последното е длъжно да 
изпрати в 3-дневен срок копие от протокола до Изпълнителния съвет.

(6) Към Изпълнителния съвет на партията се води регистър на всички членове;

(7) Членове на партия „Съюз за Пловдив” нямат право да членуват в други партии.

(8) Нови членове могат да се приемат и от Изпълнителния съвет, въз основа на 
писмено заявление, по образец. Изпълнителният съвет взема решение за 
приемане на новите членове. Изпълнителният съвет уведомява писмено 
Председателя на основната партийна организация за взетите решения.

(9) В общини или райони, в които няма учредена основна партийна организация, 
членството в партията, респективно в съответната основна партийна 
организация, възниква по реда на предходната алинея.

(10) При трима и повече членове на територията на една община/район, с 
решение на Изпълнителния съвет се учредява основна партийна организация, 
като Изпълнителният съвет с решение определя временно общинско (районно) 
ръководство, като временният общински (районен) председател е длъжен да 
свика Общо събрание в едномесечен срок, което да избере легитимно 
ръководство съгласно правилата по този Устав.

(11) Във всеки момент, член на Партията може да премине от една в друга 
основна партийна организация по постоянния или настоящия си адрес, чрез 
молба до ръководството на избраната от него основна партийна организация с 
копие до ръководството на основната партийна организация, в която членува. 
Приемането се извършва с констативно Решение на ръководството на 
новоизбраната основната партийна организация, взето с обикновено мнозинство 
от присъстващите членове, което се изпраща служебно в седемдневен срок до 
ръководството на старата основна партийна организация — за извършване на 
заличаване в нейния спикък на членове. Копие от решението се изпраща в 
същия срок и на Изпълнителния съвет на партията.

Чл. 20. Всеки член на партията има право:
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1. да участва в разработването и осъществяването на политиката на партията;
2. да избира и да бъде избиран в партийните органи;
3. да обсъжда и контролира работата и поведението на партийните членове и 

органи;
4. да получава подкрепа от партията, когато е преследван, злепоставян и 

оклеветен за политически убеждения и действия, които не противоречат на 
Конституцията и законите на Република България и на политиката на 
партията;

5. да избира и да бъде избиран на политически постове;

Чл. 21. Всеки член на партията има задължение:
1. да спазва Устава на партията и да работи за изпълнение на партийните цели 

и политика;
2. да работи за вътрешнопартийната демокрация и за разпространение на 

идеите и принципите на партията;
3. с личното си поведение да не злепоставя партията или отделни нейни 

членове;
4. да изпълнява решенията на ръководните органи на партията;
5. да плаща членския си внос редовно;

Чл. 22.(1) За нарушения на Устава, на членовете на партията могат да бъдат налагани 
следните наказания:

1. забележка;
2. порицание пред основната партийна организация;
3. отстраняване и забрана за заемане на партийна длъжност за срок до една 

година;
4. изключване.

(2) Изключване от партията се налага поради поведение, което прави по- 
нататъшното членство несъвместимо със закона, Устава или други вътрешни 
актове, регламентиращи дейността на партията, уронване престижа на партията, 
неизпълнение на решения на партията, непристойно поведение,

(3) (променен с решение на Националното събрание от 21.01.2012г.) Наказанията 
по ал. 1 се налагат с решение на Изпълнителния съвет на партията по 
предложение на съответното общинско (районно) ръководство или на член на 
Изпълнителния или Контролен съвет на партията.

(4) Предложения за изключване от партията до Изпълнителния съвет, се правят от 
общото събрание на основната партийна организация с мнозинство от 2/3 от 
присъстващите членове. Председателят на ръководството е длъжен в
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седмодневен срок да внесе предложението за изключване, в Изпълнителния 
съвет.

(5) Предложеният за налагане на наказание може да поиска да бъде изслушан от 
Изпълнителния съвет преди вземане на решението за изключване.

(6) Жалби и възражения на членовете срещу наложени наказания по чл. 22, ал. 1, се 
подават до Контролния съвет и се разглеждат в едномесечен срок от 
постъпването им. Решението на Контролния съвет е окончателно. За решението 
се уведомява ръководството на основната партийна организация.

(7) Изключеният член може да кандидатства отново за приемане в партията не по- 
рано от три години.

Чл. 23.(1) Членството в партията се прекратява:
1. по собствено желание, заявено писмено пред ръководството на основната 

партийна организация;
2. в случаите, определени в закощ
3. при отпадане поради неучастие в работата на основната партийна 

организация, и/или неплащане на членски внос в продължение на една 
година, и/или когато лицето е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено 
престъпление от общ характер.

4. при налагане на наказанието „изключване”;
5. при смърт.

(2) Прекратяването на членството се извършва/констатира, както следва:
1. по т. 1, т. 2 и т. 5 от предходната алинея — с констативно Решение на 

ръководството на основната партийна организация, взето с обикновено 
мнозинство от присъстващите на съответното заседание членове;

2. по т. 3 от предходната алинея -  с Решение на Изпълнителният съвет, по 
предложение на съответното общинско (районно) ръководство;

3. по т. 4 -  по реда и условията на чл. 22 от Устава.

V. ОРГАНИ НА ПАРТИЯ „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”

Чл. 24. Организационните структури на партията са:
1. основна партийна организация;
2. централни органи;

Основна партийна организация

Чл. 25.(1) Основната партийна организация се създава:
— по общини -  като общинска партийна организация, и
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УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”,
ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22.01.2011 ГОДИНА, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЯ НА 

НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 22.07.2012ГОДИНА, 15.02.2015 ГОДИНА, 17.04.2016 ГОДИНА, 
_____________________________18.11.2018 ГОДИНА И ОТ 30.04.2022 ГОДИНА_____________________________

— по райони в градовете с районно деление -  като районна партийна 
организация;

(2) На територията на една община, респективно на един район, може да се създава 
само една основна организация. Общинските и Районните организации са с 
равен статут - на основна партийна организация.

(3) Основна партийна организация може да се създаде от не по-малко от трима 
членове на партията;

Чл. 26. (1) Висш орган на основната партийна организация е общото събрание

(2) Общо събрание се свиква от общинското (районното) ръководство не по-рядко 
от един път в годината или по инициатива на повече от 1/3 от членовете. При 
провеждане на отчетни и изборни събрания, общото събрание се свиква в 
съответствие с решението на Изпълнителния съвет на партията.

(3) Общинското (районно) ръководство уведомява членовете за времето, мястото и 
дневния ред на събранието най - малко седем дни преди провеждането му.

(4) По въпроси, които не са включени в дневния ред на Общото събрание, не може 
да се приема решение, с изключение на случаите, когато присъстващите 
членове единодушно приемат разглеждане на въпроса, който не е включен в 
дневния ред.

(5) Всеки член има право на един глас, като решенията се приемат си с явно 
гласуване и мнозинство от повече от половината от присъстващите.

(6) На общото събрание могат да присъстват по право член на Изпълнителния и 
Контролния съвет на ПП „Съюз за Пловдив”.

Чл. 27. Общото събрание на основната партийна организация има следните 
правомощия:
1. обсъжда и приема отчетите на общинското (районното) ръководство за 

отчетния период;
2. определя основните насоки на работа на партийната организация;
3. избира общинско (районно) ръководство, както и председател, заместник- 

председател и организационен секретар на това ръководство.
4. избира делегати за Националното събрание;
5. определя и подготвя изборни кампании и посочва отговорници по 

избирателни секции;
6. предлага на Изпълнителния съвет налагане на наказания;
7. взема решения и по други въпроси, посочени в този Устав;

Чл. 28.(1) Общинското (районно) ръководство се състои от председател, заместник- 
председател, организационен секретар и членове, общо от 3 до 5 души.
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(2) Общинско (районно) ръководство се избира от Общото събрание на основната 
партийна организация с явно гласуване и обикновено мнозинство. Протоколите 
с решенията за избора се изпращат в тридневен срок в Изпълнителния съвет на 
партията за утвърждаване. При констатиране на нарушения на законите на 
Република България или устава при процедурата по избора, Изпълнителния 
съвет определя с решение временно ръководство и издава изрични указания за 
свикване на ново събрание при спазване на дадените указания.

(3) Общинското (районно) ръководство се избира с мандат от четири години, но 
изпълнява функциите си до избор на ново общинско ръководство,

(4) Общинското (районно) ръководство се събира не по-малко от един път месечно 
и определя местната политика на партията в съответствие с решенията на 
Изпълнителния съвет.

(5) Общинското (районно) ръководство определя един от членовете си за касиер на 
основната партийна организация.

Чл. 29. Общинското (районно) ръководство:
1. провежда политиката и изпълнява решенията на Националното събрание, 

Изпълнителният съвет и общинското (районно) събрание;
2. координира и информира членовете и симпатизантите за следваната 

политика и осъществява връзка с Изпълнителния съвет и Контролния съвет;
3. събира и разходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред 

общинското (районно) събрание за получените приходи и направените 
разходи;

4. подготвя и провежда местни избори и участва в предизборни кампании;
5. определя отговорници по избирателни секции и населени места, ако няма 

такива посочени от общото събрание на основната партийна организация.
6. Извършва и други действия предвидени в този Устав;

Чл. 30. Председателят, заместник-председателят и организационния секретар на 
общинското (районно) ръководство се избират от Общото събрание на 
основната партийна организация с явно гласуване и обикновено мнозинство. 
Разпределението на останалите функции в общинското (районно) ръководство, 
се извършва от самото общинското (районно) ръководство с явно гласуване, 
най-късно в деня следващ деня на избора на общинското (районно) ръководство 
от Общотосъбрание на основната партийна организация. Протоколът за този 
избор/разпределение се изпраща на Изпълнтелния съвет, ведно с Протокола за 

избор на общинско (районно) ръководство.
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Чл. 31. Председателят представлява общинската (районна) организация на
Националното събрание на партията по право.

Чл. 32. Председателят представлява общинската (районна) организация пред
Изпълнителния съвет и Контролния съвет на партията.

Чл. 33. При отстъствие или невъзможност на Председателя, функциите му се
изпълняват от Зам. председателя, а при отсъствие или невъзможност и на 
последния -  от член на Общинското (районното) ръководство, посочен от 
Председателя на Изпълнителния съвет.

Чл. 34.(1) При подаване на оставка, напускане или смърт, както и при намаляване на 
членовете на Общинското (районното) ръководство под минимума, установен в 
този устав, в едномесечен срок се свиква общинско (районно) общо събрание за 
избор на председател, респективно за попълване на състава на Общинското 
ръководство. Председателят и/или членове на Общинското (районно) 
ръководство се избират за срок до изтичане на първоначалния мандат, а при 
положение, че до изтичане на този мандат остава по-малко от две години се 
провежда отчетно и изборно общо събрание.

(2) При положение, че в хипотезите по предходната алинея, в едномесечен срок не
се свика общинско (районно) общо събрание, то свикването му се извършва от 
Изпълнителния съвет.

Централни органи

Чл. 35.(1) Централни органи на партията са:
1. Национално събрание;
2. Изпълнителен съвет;
3. Контролен съвет;

(2) В органите на партията могат да участват само нейни членове.

Национално събрание

Чл. 36.(1) Националното събрание е върховен орган на партия „Съюз за Пловдив”.

(2) Делегатите на Националното събрание се определят от общинските (районни) 
организации, като Председателите на организациите (респективно лицата, 
които упражняват функциите на Председатели в този момент) участват по 

право.

(3) Делегати на Националното събрание по право са членовете на Изпълнителния 

съвет и на Контролния съвет.
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I
УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ”,

ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 22.01.2011 ГОДИНА, ПРОМЕНЕН С РЕШЕНИЯ НА 
НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 22.07.2012ГОДИНА, 15.02.2015 ГОДИНА, 17.04.2016 ГОДИНА, 

_____________________________18.11.2018 ГОДИНА И ОТ 30.04.2022 ГОДИНА_____________________________

(4) Графикът и редът за провеждане на общински (районни) общи събрания за 
избор на делегати и нормата на представителство се определят с решението на 
Изпълнителния съвет за свикване на Националното събрание.

Чл. 37.(1) Националното събрание се свиква най-малко веднъж на четири години с 
решение на Изпълнителния съвет. Национално събрание може да се свика и по 
искане на 1/3 от всички членове на партията, направено до Изпълнителния 
съвет, като последният е длъжен да го свика в три-месечен срок;

(2) Свикването се извършва чрез покана, която съдържа дневния ред, дата, час и 
място на провеждане на Националното събрание и по чия инициатива се 
свиква.

(3) (променен с решение на Националното събрание от 21.01.2012г.) Поканата се 
обнародва в един национален ежедневник и се поставя на видно място на 
сградата по адрес на управление на партията, не по-късно от две седмици преди 
насрочения ден.

Чл. 38. Националното събрание:
1. приема, изменя и допълва Устава на партията;
2. приема отчета на Изпълнителния съвет и на Контролния съвет;
3. избира членовете на Изпълнителния съвет и Контролния съвет;

4. (променена с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) избира 
Председател и заместник-председател на Изпълнителния съвет;

5. избира Председател и заместник-председател на Контролния съвет;
6. определя годишния членски внос;
7. приема решения за сливане, вливане или приемане на друга политическа 

партия, както и за прекратяване на партията;
8. приема решение за промяна на адреса на управление на партията;
9. приема решение за промяна на името на партията;
10. (отпада с решение на НС от 18.11.2018г.)

Чл. 39. По въпроси, които не са включени в дневния ред на Националното събрание, не
може да се приема решение, с изключение на случаите, когато делегатите 
единодушно приемат разглеждане на въпроса, който не е включен в дневния 

ред.

Чл. 40. Националното събрание може да заседава и приема решения, ако на него
присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум, 
Националното събрание се провежда един час по-късно на същото място и при 
същия дневен ред и е законно, независимо от броя на присъстващите делегати.
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Чл. 41.(1) Всеки делегат има право на един глас.

(2) Националното събрание приема решенията си с мнозинство от повече от 
половината от присъстващите.

(3) Решенията по чл. 38 т. 1 и 7 от Устава се приемат с мнозинство от 2/3 от 
присъстващите.

(4) Гласуването по всички решения е явно.

Изпълнителен съвет

Чл. 42.(1) Изпълнителният съвет е висш орган на партията през времето, през което не 
заседава Националното събрание.

(2) (променена с решение на Националното събрание от 15.02.2015г., 18.11.2018г. и 
от 30.04.2022 година) Изпълнителният съвет се състои от председател, един 
заместник-председател и организационнен секретар, общо от трима души, 
избрани за срок от пет години.

(3) Председателят на Контролния съвет участва по право на заседанията на 
Изпълнителния съвет с право на съвещателен глас.

(4) Председателят на Изпълнителният съвет се избира от Националното събрание с 
явно гласуване и обикновено мнозинство.

(5) (променена с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) По реда на 
предходната алинея, след избора на Председател на Изпълнителния съвет, се 
избира един заместник-председател.

(6) (променена с решение на Националното събрание от 15.02.2015г., 18.11.2018г. и 
от 30.04.2022 година) С явно гласуване и обикновено мнозинство се избира по 
същия ред и третия член на Изпълнителния съвет.

(7) (отпада с решение на НС от 30.04.2022г.)

(8) Изпълнителният съвет определя между членовете си касиер, който отговаря за 
финансите и имуществото на партията и членския внос.

(9) (променена с решение на Националното събрание от 15.02.2015г. и от 
18.11.2018г.) Изпълнителният съвет избира измежду членовете си 
организационен секретар с явно гласуване с обикновено мнозинство.

(10) Изпълнителният съвет:
1. осъществява ръководството на партията;
2. приема партийната програма;
3. определя политиката на партията по изпълнение на партийната програма, и 

дава указания на общинските (районни) ръководства по изпълнение на 

партийната програма и политика;
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4. определя стратегията на парламентарната дейност на партията, както на 
дейността в местните органи на самоуправление.

5. взема решение за участие на партията в коалиции, включително 
предизборни.

6. свиква Национално събрание на партията при условията на Устава;
7. приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание;
8. (променена с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) подготвя и 

провежда кампаниите за парламентарни, президентски и местни избори, 
както и за избори за членове на Европейския парламент. Определя 
кандидатите на партията за участие в парламентарни, президентски, местни 
избори и за членове на Европейския парламент, включително одобрява и 
подрежда кандидатски листи;

9. създава временни и постоянни експертни групи за подпомагане на 
дейността си, както и Консултативен съвет към партията, в които могат да 
участват и хора, нечленуващи в партията;

10. избира партийната изборна администрация и структура, и определя комисия 
по подготовка на кандидати за изборни длъжности;

11. назначава технически персонал;
12. издава указания за приложение на Устава и решава спорове, свързани с 

тълкуване, нарушаване или прилагане на Устава;
13. по жалби, възражения и сигнали, отменя решения на ръководствата на 

основните партийни организации, противоречащи на закон, програмата 
и/или Устава на партията;

14. взема решения по направените предложения за налагане на предвидените в 
Устава наказания;

15. съдейства за помирение при възникнали конфликти в партията;
16. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имуществото 

на партията; приема дарения и завещания в полза на партията;
17. приема решения за осъществяване на съвместна дейност с младежки, 

професионални, тематични и други неправителствени организации;
18. осъществява международната дейност на партията и координира връзките с 

медиите;
19. по предложение на общинските (районни) ръководства, ако важни 

обстоятелства налагат това, освобождава членове от задължението да внасят 

членски внос (изцяло или частично);
20. може да реши издаването на печатни издания, в съответствие с изискванията 

на закона.
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21. При констатиране на нарушения на законите на Република България, и/или 
Устава, освобождава общинските ръководства, Председатели, заместник- 
председатели и организационни секретари на общински (районни) 
организации и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността 
до избирането на нови общински ръководства, съгласно Устава, 
Председатели, заместник-председатели и организационни секретари на 
съответните общински (районни) организации;

22. решава и въпроси от компетентността на други органи при бездействие на 
последните в указания от Изпълнителния съвет срок.

23. решава и други въпроси, посочени в този Устав, или за които няма изрично 
посочване на решаващ орган.

Чл. 43. (променен с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.)
Изпълнителният съвет може да заседава, когато присъстват не по - малко от 
половината от членовете му. Изпълнителният съвет взема решения с явно 
гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 44. (1) (променен с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) Председателят 
и заместник -  председателят представляват партията заедно и поотделно пред 
държавни и общински органи, съда, международни органи и организации и 
пред трети лица. Председателят и заместник -  председателят представляват 
партията заедно и поотделно пред ЦИК и ОИК във връзка с регистрация на 
партията за участие в парламентарни, президентски, местни избори и в избори 
за членове на Европейския парламент, вкл. и регистрацията на кандидати и 
кандидатски листи. Председателят свиква и ръководи заседанията на 
Изпълнителния съвет и предлага дневния им ред.

(2) (променен с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) При отсъствие 
или невъзможност, на Председателя да упражнява функциите си, същите се 
изпълняват от заместник-председателя.

Чл. 45. (1) (променен с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) При
прекратяване на членство или смърт на Председателя, функциите на 
председател се поемат от заместник-председателя на партията, като се свиква 
Национал но събрание в срок от шест месеца, за избор на нов Председател.

(2) (нова алинея, приета с решение на НС от 21.01.2012г., променена с 
последващо решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) При 
прекратяване на членство или смърт на заместник- председателя на партията се 
свиква Национално събрание в срок до шест месеца, за избор на нов заместник- 

председател.
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(3) (променен с решение на Националното събрание от 21.01.2012г. и 

15.02.2015г.) При прекратяване членство или смърт на член на 

Изпълнителния съвет, не се свиква Национално събрание, ако съставът на 

Изпълнителния съвет не е под необходимия кворум съгласно чл. 43 от 

Устава, Изпълнителният съвет заседава в наличния си състав. При 

положение, че съставът на Изпълнителния съвет падне под необходимия 

кворум, в тримесечен срок се свиква ново Национално събрание за избор 

за попълване на състава на Изпълнителния съвет.

Чл.45 а (отпада с решение на НС от 17.04.2016г.)

Контролен съвет

Чл. 46 (1) (променен с решение на Националното събрание от 21.01.2012г. и от 

18.11.2018г.)_Контролният съвет е контролен орган на партия „Съюз за Пловдив” и се 
състои от председател, заместник-председател и един член, общо трима души, 
избрани за срок от пет години.

(2) (променен с решение на Националното събрание от 21.01.2012г. и от 18.11.2018г.)
Председателят, Заместник- председателят и третият член на Контролния съвет се 
избират от Националното събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(3) По предложение, направено на Националното събрание, и в случай, че няма 
възражения, предложенията по предходната алинея могат да бъдат гласувани ан- 

блок.

(4) Председателят на Контролния съвет ръководи заседанията на съвета и координира 
дейността му.

Чл. 47 Контролният съвет:
1. следи за спазването на Устава и изпълнението на решенията на 

Националното събрание;
2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на партията веднъж 

годишно или по искане на Председателя на Изпълнителния съвет;
3. упражнява контрол върху бюджета, имуществото на партията и стопанските 

дейности;
4. проверява отчетността и деловодната работа на председателите на 

общинските и районните ръководства;
5. разглежда жалби срещу решения на Изпълнителния съвет за налагане на 

предвидените в Устава наказания;
6. разглежда жалби и сигнали, депозирани от граждани и членове;
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7. разглежда жалби срещу решение на Изпълнителния съвет, противоречащи 
на Устава и програмата на партията.

8. представя отчет пред Националното събрание за дейността си.

Чл. 48 (1) Контролният съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от 
половината от членовете му.

(2) Всеки член на Контролния съвет има право на един глас.

(3) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от 
своите членове.

(4) (променен с решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) При 

прекратяване на членство или смърт на член на Контролния съвет, не се 

свиква Национално събрание, а Контролният съвет заседава в наличния 

си състав. При положение, че съставът на Контролния съвет падне под 

необходимия кворум, в тримесечен срок се свиква ново Национално 

събрание за избор за попълване на състава на Контролния съвет.

(5) (нова алинея, приета с решение на Националното събрание от 21.01.2012г. 
променена с последващо решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) 
При прекратяване на членство или смърт на заместник- председателя на 
Контролния съвет, в шестмесечен срок се свиква Национално събрание за избор 
на нов заместник-председател на Контролния съвет.

(6) (променен с решение на Националното събрание от 21.01.2012г., променена с 
последващо решение на Националното събрание от 15.02.2015г.) При 
прекратяване на членство или смърт на Председателя на Контролния съвет, 
функциите му се изпълняват временно от заместник-председателя на 
Контролния съвет, като в шестмесечен срок се свиква Национално събрание за 
избор на нов Председател на Контролния съвет.

VI. ФИНАНСИРАНЕ.

Чл. 49 (1) Дейността на партия „Съюз за Пловдив” се финансира от собствени приходи и 
от държавни субсидии.

(7) Собствените приходи на партията могат да бъдат от:
1. членски внос;
2. приходи от издателска дейност, авторнски права и ползване на 

интелектуална собственост;
3. наеми и ползване на имоти;
4. дарения и завещания;
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5. лихви от депозити, както и други, позволени от закона;

(8) Партията ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в Закона 
за политическите партии.

(9) Финансовият контрол на приходите и разходите се осъществява по предвидения 
в закона и този Устав ред.

Чл. 50 (1) Размерът на членския внос се определя от Националното събрание на партията.

(10) Половината от събрания членски внос в основните партийни организации се 
предоставя на Изпълнителния съвет на партията, а останалата част служи за 
нуждите на основната партийна организация.

Чл. 51 Срокът за внасяне на членския внос е до първи март всяка година.

Чл. 52 Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.

VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ. ИЗБОРНИ 
КАМПАНИИ.

Чл. 53 Кандидатите за изборни длъжности се определят на базата на лични и 

професионални умения и знания, както и компетентност в съответната област. 

Кандидатите за изборни длъжности трябва да се ползват с авторитет в обществото и да са 

доказани експерти и професионалисти.

Чл. 54 Всеки член, орган и структура на партията могат да предлаган на Изпълнителния 

съвет кандидати за изборни длъжности, като представят предложение или протокол в 

определения по време на изборната кампания срок.

Чл. 55 Изпълнителният съвет определя кандидатите, които ще участват в изборите.

Чл. 56 По решение на Изпълнителния съвет, може по места да се проведат предварителни 

избори за определяне на кандидатите за изборите.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 57 (1) Партията се прекратява с решение на Националното събрание в случаите на 

сливане, разделяне и саморазпускане.

(11) Решението се взема с мнозинство не по-малко от 2/3 от присъстващите 
делегати на Националното събрание.

(12) Прекратяването на партията с решение на съда се извършва по реда на Глава 

Пета от Закона за политическите партии.
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IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 58 В населени места и райони, в които към момента на учредяване на партията няма 

избрани инициативни съвети и членове-учредители, Изпълнителният съвет приема 

членове на партията и упълномощава някои от тях да ръководят организацията до 

свикване на първото общинско (районно) общо събрание на партията.

Чл. 59 Всички учредители на партия „Съюз за Пловдив”, са членове по право на партията. 

Чл. 60 За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство.

Този Устав е приет единодушно от учредителите на политическа партия „Съюз за 
Пловдив” на 22.01.2011 година, на Учредително събрание, проведено в град Пловдив.

Този Устав е променен с единодушно решение на делегатите, присъствали на 
Национално събрание на политическа партия „Съюз за Пловдив” на 21.01.2012 година, 
22.07.2012г., 15.02.2015г., 17.04.2016 г., 18.11.2018г. и 30.04.2022 г. проведени в град 
Пловдив.

Председател на Националното събрание:

 ................................................

Евелин Парасков -
Председател на ПП „Съюз за Пловдив”

Протоколчик:.............  y..v
(Марияна Ковачева)

Секретар:.......
(Мина Вътева)
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