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УСТРОЙСТВЕН   ПРАВИЛНИК 

НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА 

КОМИСИЯ И НА КОНТРОЛНАТА 

СИСТЕМА 

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

 

 
 І. Общи положения 

 Чл. 1. Устройственият правилник на Централната контролна 

комисия (ЦКК) на политическа партия „Нова зора” определя правата, 

задълженията и начина на функциониране на ЦКК съгласно изискванията 

на партийния устав. 

 Чл. 2.Устройственият правилник на ЦКК, както и измененията в него 

се утвърждават от конгреса на партията. 

 Чл. 3. Устройственият правилник на ЦКК е публичен документ. 

 Чл. 4. ЦКК е орган на конгеса на партията, избира се от конгреса и 

отговаря за своята дейност само пред конгреса. 

 Чл. 5. ЦКК се състои от 5 души: председател на комисията и 

четирима членове. 

 Чл. 6. Председателя на ЦКК се избира самостоятелно. 

 Чл. 7. Конгресът избира и двама резервни членове, подредени по 

предпочитание. 

 Чл. 8. В периодите между конгресите, ЦКК е самостоятелна 

партийна структура със собствен бюджет, приеман на отделен ред в 

общопартийния бюджет. 

 Чл. 9. Решенията на ЦКК са задължителни за изпълнение от всички 

членове и органи на партията без изключение.  
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 Чл. 10. ЦКК разполага със собствен архив, печат, материални 

средства и оборудване (движимо и недвижимо имущество) за изпълняване 

на своите задължения. 

 Чл. 11. При първа възможност, ръководните общопартийни органи 

предоставят на ЦКК самостоятелно помещение за работа и подходящо 

оборудване, закупено с общопартийни средства.. 

 Чл. 12. За движимото и недвижимо имущество на ЦКК отговаря 

председателя на ЦКК. Той може писмено да делегира имуществена 

отговорност (по преценка) и на други членове на ЦКК, и/или на щатни лица. 

 Чл. 13. ЦКК е самоуправляващ се орган. Той приема и отчита: 

бюджета на комисията и неговото изпълнение, вътрешната структура на 

комисията и щатното разписание. 

 Чл. 14. Щатното разписание на ЦКК се изпълнява със заповед на 

председателя на ЦКК. 

 

 ІІ. Права и задължения на ЦКК 

 Чл. 15. ЦКК : 

 /а/  

- Тълкува програмата и Устава на партията. Тълкувателните 

решения на ЦКК са задължителни за изпълнения 

 - Следи за съответствие на решенията и действията на всички 

органи и структури на партията с програмата, устава и решенията на 

конгреса. 

 - Проверява и контролира финансовата дейност на партията и 

стопанисването на партийното имущество. 

 - Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения и спорове по 

вътрешнопартийни въпроси и по въпроси на вътрешнопартийната етика. 

 - Издава инструкции, предписания, разяснения и други документи в 

рамките на своята компетентност. 

 /б/ 

 - Налага наказания на партийни членове в пълния обем на чл.18 от 

устава. 

 - По отношение на първичните партийни организации се ползва с 

правата по чл. 24. 

 - При констатирани нарушения спира и/или отменя решения на 

всички партийни органи с изключение на Конгреса на партията. 
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 Чл. 16. ЦКК има достъп до всички партийни документи без 

изключение. При поискване документите се представят незабавно. Отказът 

за предоставяне или недопустимо забавяне на предоставянето на 

изисквани документи, се смята за тежко партийно провинение и се наказва  

според чл. 18 от партийния устав. 

 Чл. 17. При констатиране на нарушения ЦКК предупреждава, дава 

срок за отстраняване, контролира изпълнението и наказва за отказ от 

изпълнение или за лошо изпълнение (по преценка на комисията). 

 Чл. 18. Решенията на ЦКК подлежат на обжалване единствено 

пред конгреса на Партията. 

 Чл. 19. Всички решения на ЦКК влизат в сила незабавно веднага 

след тяхното приемане, протоколиране, подписване от председателя на 

комисията и подпечатване с печата на ЦКК. 

 Чл. 20. Решенията на ЦКК се изпълняват в предписаните срокове. 

Отказът от изпълнение се разглежда като грубо и непростително 

нарушаване на партийния устав и води до незабавно изключване от 

партията на провинилото се лице. За решения на колективни органи за 

управление отговорността се поема от ръководителя на органа. 

 

 ІІІ. Права и задължения на членовете на ЦКК 

 Чл. 21. Правата и задълженията на председателя на ЦКК са 

съгласно устава и настоящия правилник. 

 Чл. 22. Председателя на ЦКК може да бъде отстранен от длъжност 

само от Конгреса на партията или при : 

 - смърт  

 - подаване на оставка пред ЦКК с копие до Централния 

политически съвет. 

 - невъзможност да изпълнява задълженията.  

- влязла в сила съдебна присъда от наказателен характер. 

 Отстраняването е безусловно, не подлежи на обсъждане и само се 

констатира чрез решение на ЦКК. 

 Чл. 23. В случаите от чл. 22 функциите на председател на ЦКК се 

изпълняват от зам. председателя. Той получава статус на ВРИД 

председател на ЦКК без предвиденото в чл. 22. Той може да бъде сменен 

от ЦКК с консенсус. 

 Чл. 24. Членовете на ЦКК са функционално подчинени на 

председателя на ЦКК. 



4 

 Чл. 25. Всеки член на ЦКК е длъжен : 

 - Да се подчинява безпрекословно на устава, програмата на 

партията и на настоящия правилник. 

 - Да присъства редовно на заседанията на ЦКК. 

 - Да изпълнява всички разпореждания на председателя на ЦКК. 

 - Да има достойно и етично поведение навсякъде. 

 - Да поставя партийните интереси над личните. 

 Чл. 26. Членът на ЦКК подлежи на санкциониране като всеки 

партиен член, но при утежняващо обстоятелство от членството му в ЦКК. 

Санкциите са следните : 

 -забележка; 

 -мъмрене; 

 -предупреждение за служебно несъответствие; 

 -предложение за подаване на оставка. 

 Чл. 27. Отстраняването на член на ЦКК става при условията на чл. 

22. Наказанието на член на ЦКК се извършва от ЦКК с консенсус, от който 

се изключва засегнатото лице. 

 Чл. 28. При отпадането на член на ЦКК по каквато и да е причина, 

той се замества автоматично от резервен член в срок до един месец. 

 Чл. 29. При изчерпване на резервните членове, ЦКК работи като 

колективен орган до наличието на двама членове, включително 

председателя. При такова положение, цялата отговорност за ЦКК се 

приема еднолично от председателя на ЦКК.  

 

ІV.  Структура на ЦКК 

 Чл. 30. ЦКК се състои от председател и четирима членове, избрани 

от конгреса. 

 Чл. 31. На първото си заседание след конгреса ЦКК се конфигурира 

както следва : зам. председател и отговарящи по географски направления 

(северозападно, югозападно, североизточно и югоизточно). Решението за 

конфигуриране се взема с консенсус. 

 Чл. 32 На същото заседание се взема решение и по щата на 

комисията. Щатните назначения се подписват от председателя и се 

извършват след приемането на годишния бюджет на партията. 

 Чл. 33. За счетоводни услуги ЦКК ползва счетоводителя 

(счетоводството) на партията. 
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 Чл. 34. При необходимост и за свои нужди, ЦКК може да използва 

всички подходящи структури и имущество на партията. 

 

 V. Функциониране на ЦКК 

  Vа. Заседания на ЦКК и вземане на решения 

 Чл. 35. Заседанията на ЦКК се провеждат най-малко един път на 

тримесечие. Те се свикват от председателя на комисията и се обявяват на 

членовете на комисията по телефона или по електронен път.  

Чл. 36. Заседанията са редовни при кворум поне от 3 члена на 

комисията. 

 Чл. 37 Решенията се вземат с висшегласие. 

 Чл. 38. Забранено е редуциране на състава и гласуването по 

пълномощия. 

 Чл. 39. При равенство на гласовете, гласът на председателя се 

удвоява. 

 Чл. 40. При случаи, не търпящи отлагане и по преценка на 

председателя, решения може да се вземат неприсъствено срещу подпис. 

 

  Vб. Видове документация на ЦКК 

 Чл. 41. Документи на ЦКК се смятат: всички решения, инструкции, 

предписания, финансови документи, справки и отчети, документирани на 

всички видове носители. Тези документи не подлежат на огласяване, освен 

ако това не е специално уговорено.  

 Чл. 42. Достъп до документите имат всички членове на ЦКК. 

 Чл. 43. Достъп до документите на ЦКК на партийни членове и на 

други заинтерeсовани лица се дава писмено от председателя на комисията. 

 Чл. 44. Грифът за ползване на документацията на ЦКК се определя 

от председателя на комисията. 

 

  Vв. Отчитане на изпълнението на решенията 

Чл.45. Отчитането на взетите от ЦКК решения се извършва на 

първото заседание на комисията след изтичане на посочения срок за 

изпълнение. По отчета се приема решение. 

 

  Vг. Командировки на членовете на ЦКК 

 Чл. 46. Членовете на ЦКК се командироват за сметка на бюджета 

на комисията. 
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 Чл. 47. При общопартийни мероприятия или по общопартийни 

нужди членовете на ЦКК се командироват за сметка на партийния бюджет. 

 Чл. 48. В интерес на работата на ЦКК, може да се командироват от 

бюджета на комисията и членове на партията които не са членове на ЦКК, 

както и други лица. 

 Чл. 49. Командировките за сметка на бюджета на ЦКК се подписват 

и отчитат от председателя на комисията. 

 Чл. 50. Командировките на председателя на комисията за сметка 

на бюджета на комисията, се подписват и отчитат от зам. председателя на 

ЦКК. 

 Чл. 51. Срок за командировка по-голям от една седмица се допуска 

само с решение на ЦКК. Това ограничение не се отнася за председателя на 

комисията. 

 Чл. 52. Задгранични командировки на членове на ЦКК  за сметка на 

бюджета на ЦКК не се допускат. 

 

  Vд. Счетоводни операции 

 Чл. 53. Счетоводни операции се смятат операциите по движението 

на финансови средства от и за ЦКК. 

 Чл. 54. Годишният бюджет на ЦКК се превежда по сметката на 

комисията до 10 (десет) дни след приемането на партийния бюджет. 

 Чл. 55. Всички финансови операции се отчитат и утвърждават от 

ЦКК и се предават за осчетоводяване на председателя на партия.  

Чл. 56. Годишният бюджет на ЦКК не може да бъде по-малък от 5% 

от общопартийния годишен бюджет. 

 Чл. 57. Остатъкът от годишния бюджет на ЦКК се прехвърля за 

следващата година. Той не се взема под внимание при определянето на 

новия годишен бюджет на ЦКК. 

 Чл. 58. Разпоредител на бюджета на ЦКК е председателят на 

комисията. 

 Чл. 59. При нужда и при необходимост ЦКК може да превежда свои 

средства  по всяка статия на общопартийния бюджет. 

 Чл. 60. Отчетите за финансовите разходи на местните партийни 

организации и структури се преподписват от ръководителите на местните 

контролни органи. 
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Vе. Движение на преписките и документацията 

Чл. 61. В ЦКК съществува следното отчитане на преписката и 

документите: тетрадка за входящи документи; тетрадка за изходящи 

документи; тетрадка за решения на ЦКК; тетрадка за отчитане на 

решенията на ЦКК. Всички тетрадки са прономеровани, прошнуровани, 

подписани от председателя на ЦКК и подпечатани с печата на комисията. 

 

Vж. Архив на ЦКК 

Чл. 62. Архива на ЦКК включва документите по раздел Vе на 

устройствения правилник на ЦКК, конгресните документи и кадровите дела 

на членовете на контролните органи на партията по места. В архива се 

съхраняват и кадровите справки на всички членове на Централния 

политически съвет на партията.  

 

   

Vз. Взаимодействие на ЦКК с партийните органи 

 Чл. 63. ЦКК, чрез своя председател, подържа връзка със всички 

партийни изпълнителни органи. Председателя на ЦКК участва в 

заседанията на Централното изпълнително бюро (ЦИБ) и на Централния 

политически съвет (ЦПС) с правото на съвещателен глас. Членовете на 

ЦКК участват в заседанията на ЦИБ и на ЦПС при покана с правото на 

съвещателен глас. 

 Чл. 64. Всички членове на ЦКК могат да участват в заседанията на 

партийните органи по места без покана с правото на съвещателен глас, а 

на заседанията на контролните органи по места – с правото на решаващ 

глас. 

 Чл. 65. Председателя на ЦКК информира един път годишно ЦИБ и 

ЦПС за работата на ЦКК. 

 Чл. 66. ЦКК се сезира само писмено. 

 Чл. 67. Могат да сезират ЦКК всеки партиен член или партиен 

орган. 

 Чл. 68. ЦКК не разглежда анонимни сигнали. 

 

 VІ. Органи на ЦКК по места 

 Чл. 69. Всички контролни органи по места, избрани съгласно устава 

на политическа партия „Нова Зора” се смятат за органи на ЦКК. Те са 

подчинени административно на ЦКК. 
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 Чл. 70. Веднага след избирането си, в срок от един месец, всеки 

местен контролен орган изпраща в ЦКК списък на избраните членове с 

кадрова справка и снимка на всеки от тях. 

 Чл. 71. Всеки контролен орган по места приема тримесечни 

планове. До две седмици след приемането им, тези планове се представят 

в ЦКК за сведение и контролиране. 

 Чл. 72 При системно неизпълнение на уставните си задължения, 

допускане на фракционност и противопоставяне на решенията на ЦКК, 

всеки местен контролен орган може да бъде закрит с решение на ЦКК. В 

този случай ЦКК насрочва избор на нов контролен орган в срок до един 

месец. 

 Чл. 73. Един път годишно ЦКК организира национален събор на 

партийните контролни органи. В събора участват само председателите на 

местните контролни органи. Разходите по събора са за сметка на бюджета 

на ЦКК. При липса на финансиране, сборът не се провежда. 

 

 

 


