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                  БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО! 
 

 
   България; 1000 София; ул.”Пиротска” № 3, ет. 2, тел., факс  985 23 07 

                        Bulgaria; 1000 Sofia, 3  Pirotska Str.; tel.,faks 985 23 07 

 

 

 

 

                                                   У С Т А В 
                                 НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА ЗОРА” 

 

 

 

                                                I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

                                Наименование, седалище и адрес на управление, 

                                    представителство и символи на партията. 

 

Чл. 1. /1/ Политическа партия "Нова Зора" е правоприемник на политическа партия 

"Политически кръг "Зора", регистрирана с Решение от 22.09.1993 год. по ф.д. № 15936/1993 

г. на ф.о.  СГС.  

/2/ Политическа партия "Нова Зора" /ПП "Нова Зора"/ е общонационална, патриотична, 

демократична и доброволна организация, която функционира според  Закона за 

политическите партии, в съответствие с Конституцията и законите на Република България, и 

разпоредбите на настоящия Устав. 

 

Чл. 2. / 1/ ПП “ Нова Зора” е юридическо лице. 

/2/ Седалището и адресът на управление на политическа партия "Нова Зора" е в гр.София, 

Столична община, ПК-1000, район  “Възраждане”, ул.”Пиротска” № 3, ет. 2. 

 

Чл. 3. ПП "Нова Зора" се представлява от председателя на партията. Той може да 

упълномощава други лица за извършване на определени действия. 

 

Чл. 4. Символите на ПП "Нова Зора" са: 

1. Знаме, във формата на правоъгълник, разделен на четири, с два червени и два зелени 

правоъгълника, разположени един срещу друг по диагонал, а в средата щит с изправен 

златен лъв на бял фон и надпис над щита: "БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО", а под него – 

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “НОВА ЗОРА” Надписите са със златни букви. 

2. Емблема - повтаря знамето. Емблемата се използува и за партийна значка. 

3. Девиз: България над всичко! 

 

Същност, цели и начини на постигането им 

 

Чл. 5. /1/ ПП "Нова Зора" е политическа организация на пълнолетни български граждани с 

избирателни права, която работи за запазване и изграждане на мирно, справедливо и 

хуманно общество върху основата на общочовешките, националните и ценностите на 

социалната държава и идеи и се стреми с демократични средства към цялата власт за тяхното 

осъществяване. 

/2/ ПП "Нова Зора" изразява и защитава интересите на трудовите хора, дребния и средния 

бизнес и на онези обществени слоеве и групи, които се стремят към истинска демокрация и 

социална справедливост. 
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/3/ ПП "Нова Зора" е открита за всички български граждани, които споделят идеите и целите, 

обосноваващи ценностите на солидарната държава, на социализма, социалния хуманизъм и 

патриотизъм, не членуват в друга политическа партия и отговарят на изискванията на 

настоящия Устав. 

 /4/ ПП “Нова Зора” признава абсолютния суверенитет на народа, при който цялата власт 

произтича от народа и принадлежи на народа. Народният суверенитет е неотменим. 

 /5/ В условията на народовластие ПП “Нова Зора” работи за изграждането, 

функционирането и просперитета на Република България като политическа държава върху 

основите на историята, културата, традициите, обичаите, идеалите и въжделенията на 

българската народност. 

 

Чл. 6. ПП “Нова Зора" има за своя основна цел пълноценно участие със своите членове и 

симпатизанти в политическия живот на страната, а също така в структурите на местната и 

централната  власт и органите на управление, за реализиране на своята Програма и Устав, 

насочени към гарантиране просперитета на българските граждани и на Република България, 

в условията на мирно, равноправно международно сътрудничество  и интеграция, при 

запазване на българската цивилизационна идентичност. 

 

Чл. 7. ПП "Нова Зора" постига своите цели като: 

1. Развива дейността си въз основа на Конституцията и законите на Република България и 

осъществява волята на своите членове и решенията на ръководните й органи в съответствие 

със своя Устав; 

2. Защитава държавното устройство, основано на републиканската форма на управление, 

отстоява националния суверенитет и териториалната цялост на страната като 

еднонационална държава; 

3. Взаимодейства и сътрудничи с леви, патриотични, национално отговорни и социално 

ориентирани партии, организации и движения в страната и чужбина, в името на 

националните и общочовешките ценности и интереси; 

4. Признава правото на свободно вероизповедание, на културна, езикова, религиозна  

идентичност на българските граждани и се противопоставя на проявите на екстремизъм, 

шовинизъм, етнически и териториален сепаратизъм; 

5. Използва демократични средства и методи за постигане на политическите си цели и 

участвува на всички равнища при провеждане на изборите в страната; 

6. Представлява единна политическа организация с обща идейна програма и цели и 

гарантира възможност за дискусии и свободно изразяване на мнения и становища, в рамките 

на програмните цели и Устава; 

7. Осъществява своята цялостна дейност публично, отправя обръщения и съставя 

документите си на български език. 

 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА  

ПАРТИЯТА 

 

Чл. 8. /1/ Основни организационни принципи за изграждане на ПП "Нова Зора" са: 

демократичност, самоуправление на организациите, изборност на ръководните органи, 

публичност в дейността и отговорност за решенията и действията, равенство в правата и 

задълженията, другарство, взаимопомощ и солидарност на членовете. 

/2/ Принципите за функционирането на партията се изразяват във: 

1. Изборност и мандатност на всички органи за управление от долу нагоре чрез преки явни  

или тайни избори по обикновено вишегласие ; 

2. Вземане на решения с вишегласие при явно или тайно гласуване, освен ако в Устава не 

е указано друго; 

3. Използване на кворум за легитимност на равнище повече от 50% от членовете 

/делегатите/; 
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4. Забрана на кооптирането; 

5. Задължителност за изпълнение на решенията на висшестоящите органи от 

нискостоящите; 

6. Всякакви обсъждания на всички равнища стават преди вземане на решение; 

7. Възможност за откриване на вътрешнопартийни дискусии по искане на 1/3 от 

областните организации, висшия форум на партията или упълномощени от него органи 

за управление, с окончателно произнасяне по дискусията на висшия форум на партията 

– конгреса.; 

8. При условията на т.7 може да се провеждат общопартийни референдуми. Резултатите от 

тях са задължителни за цялата партия; 

9. Не допускане на фракции и фракционна дейност; 

10. Възможност за апелация на всеки член на партията до всеки партиен орган. Апелацията 

не е основание за неизпълнение на уставно приети решения; 

11. Контрол върху решенията и действия на всички партийни органи и периодична 

отчетност, не по-рядко  от един път годишно, на ръководствата пред партийните органи 

по вертикала. 

 

Чл. 9. ПП "Нова Зора" се изгражда на териториален и тематичен принцип, в съответствие с 

административното деление на страната, професионалните и обществените интереси на 

нейните членове и по местоживеене. 

 

Чл. 10. Всички партийни организации се водят на отчет във висшия изпълнителен орган на 

партията и получават легитимност след завеждането им на отчет. Без потвърждаване на тази 

легитимност никоя партийна организация няма права по смисъла на този устав.  

 

Чл. 11. Членството в партията предполага взаимопомощ и солидарност между членовете, 

отговорност за изпълнение на решенията и грижа на партията за своите членове.  

 

Чл. 12. Политиката на ПП "Нова Зора" за управлението  се осъществява чрез нейните 

представители в парламента, държавните и общинските органи. 

 

Чл. 13. ПП "Нова Зора" изгражда отношенията си с другите партии, синдикалните, 

обществените организации и движения на базата на зачитане върховенството на 

националните интереси, толерантността, политическия диалог и законите. 

 

Чл. 14.  ПП "Нова Зора" признава статут на “симпатизант”.Този статут се дава само от 

териториалните партийни организации и дава право на участие в откритите партийни 

събрания, без право на глас, както и в мероприятията с местно и  национално  значение. 

 

                                            III. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА 

 

Чл. 15. /1/ Членството в ПП "Нова Зора" е индивидуално и доброволно. 

/2/ Член на териториална партийна организация / ППО или Клуб / на партията може да бъде 

всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права, без разлика на религиозни 

възгледи, който приема Програмата и Устава на партията,  работи за тяхното реализиране и 

заплаща редовно  членски внос. Членството не може да носи привилегии. 

/3/ Нови членове се приемат от териториалните партийни организации въз основа на писмено 

заявление-декларация по образец, адресирано до председателя. Решението за приемане се 

взема от Общото събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство. Учредителите са 

членове по право. 

/4/ Членуването в партията е несъвместимо с членството в друга политическа партия, както и 

с предишно членство в партии с идеология, чужда на тази на ценностите на ПП „Нова Зора”. 

/5/ Партийните организации от всички равнища водят отчет за партийните членове и за 

заплащането на членски внос. 
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/6/ В териториалните партийни  организации на всеки член се води “Отчетна карта” по 

образец, на хартиен и електронен носител, утвърден от Централния политически съвет. 

 

Чл. 16. Всеки член на партията има следните права: 

1. Да ползва обществена защита на партията при и по повод дейността в нея, когато не 

противоречи на законите в страната; 

2. Да получава помощ от партията при различни критични житейски ситуации. Право на 

преценка на ситуацията принадлежи на местните ръководни органи на партията от всички 

равнища. 

3. Да избира и да бъде избиран в ръководните органи на всички равнища; 

4. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика, да изказва 

мнения и отстоява възгледи по всички въпроси от дейността на партията; 

5. Да иска и получава информация за дейността на партийните органи и организации и да 

отправя устно или писмено предложенията си; 

6. Да участва в определяне кандидати на партията за изборни длъжности непосредствено и 

със свои предложения до съответните органи, и сам да бъде кандидат; 

7. Да взема отношение, да прави предложения и критики по дейността на ППО, общинските, 

областните и централните органи на партията; 

8. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност; 

9. Да ползва материалната база на партията; 

10. Да притежава членска карта; 

11. Да напуска ППО, общинските, областните и централните органи по собствено желание, с 

писмена молба и се счита свободен от денят на подаването на молбата. 

 

Чл. 17. Всеки член на партията има следните задължения: 

1. Да работи за осъществяване на Програмата на партията и за спазване на Устава, като 

участва активно в дейността на ППО; 

2. Да изпълнява решенията на партийните ръководни органи; 

3. Да съдейства за осигуряване обществена подкрепа на политиката на партията, чрез 

разясняване и пропагандиране  идеите залегнали в програмата, сред българските граждани 

живеещи в страната и извън нея. 

4. Да участва и поддържа партията в избирателните кампании и в други политически 

мероприятия, включително когато получи възможност да участва в управлението на 

страната; 

5. Да заплаща редовно членски внос. 

6. Да спазва нормите на законността и обществения морал и да не злепоставя  партията с 

личното си поведение; 

7.Да се стреми да издига и усъвършенства организационната и специалната си политическа 

подготовка. 

Чл.18. /1/ При системно нарушаване на партийните си задължения, на партийния член може 

да се налагат наказания: 

1. Обръщане на внимание; 

2. Снемане на политическото доверие; 

3. Изключване от партията. 

/2/ Лишаването на партийния член от политическо доверие отнема правата му по чл. 16, 

т. 3, 4, 5 и 6. 

/3/ Правото за налагане на партийните наказания принадлежи на ППО. 

/4/ Наказанието по ал.1, т. 2 не може да продължава повече от 6 месеца. След изтичане на 

срока органа наложил наказанието преценява поведението на партийния член и отменя 

наказанието или го изключва от партията. 

/5/ Лицата изключени или напуснали партията може да кандидатстват отново за членство 

по общия ред не по-рано от една година след като са били заличени като членове.  

 

Чл. 19. Членството в партията се прекратява: 
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1. По собствено желание, заявено писмено пред ППО; 

2. В случаите, определени със закон, което се констатира на събрание на ППО, въз основа на 

подадено заявление; 

3. В случаите на чл.15, ал. 4, което се констатира на събрание на ППО; 

4. При отпадане поради неучастие в работата на ППО и не заплащане на членски внос без 

уважителни причини в продължение на една година и покана от председателя, което се 

констатира на събрание на ППО ;                                                 

5. При изключване поради системно неизпълнение на задълженията по чл.17 от Устава. 

6. Когато лицето е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ 

характер. Решението се взема с обикновено мнозинство  от членовете  на ППО. 

7. При смърт. 

 

Чл. 20. /1/. Ако на член на ЦПС се наложи наказание по чл. 18, ал.1 и ал. 2, за неизпълнение 

на изискванията на чл. 17, ЦПС му предлага с квалифицирано мнозинство да подаде оставка 

като член на ЦПС. При отказ, ЦПС може да вземе решение за прилагане на чл. 18, ал. 1, т. 3 

от Устава. 

      /2/  Жалбите и възраженията на членовете на партията се подават писмено и се 

разглеждат и решават от съответните местни и общопартийни органи в двумесечен срок от 

постъпването им. За резултатите се информира ППО, общинското (районно) ръководство и 

отделния член. 

 

IV. ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ 

НА ПП "НОВА ЗОРА" 

 

Чл. 21. Органи  на ПП "Нова Зора" са: 

1. На ниво ППО  - Общо събрание на ППО, Партийно бюро,  Председател на ППО, 

контрольор или контролна комисия.  

2. Органи на Общинската партийна организация - Общинска партийна конференция, 

Общинско изпълнително бюро, Председател на Общинската партийна организация и 

Общинска контролна комисия;  

3. Органи на Областната партийна организация - Областна партийна конференция, Областен 

политически съвет; Областно изпълнително бюро,  Председател на Областната партийна 

организация и Областна контролна комисия;  

4. Общопартийни органи - Конгрес, Централен политически съвет /ЦПС/, Централно 

изпълнително бюро /ЦИБ/, Председател на ПП "Нова Зора" и Централна контролна комисия 

/ЦКК/. 

 

                                     Основни териториални организации 

 

Чл. 22. /1/ ППО или клуб се създават по инициатива на гражданите или на местните органи 

на партията най-малко от петима члена. Такива организации могат да създават и членове на 

партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната 

страна. 

/2/ ППО може да се изгражда във всяко населено място на България. В населените места с 

вътрешно разделени на кметства или общини,  както и в големите жилищни комплекси и 

квартали, ППО  се изграждат според броя на населението и административното деление, като 

се спазва принципа в един квартал /жилищен комплекс/, в едно кметство или община, 

жилищен комплекс или квартал, да се  създава само една ППО. 

/3/ Териториалните организации могат да създават клубове на тематичен принцип,  според 

професионални или други общи интереси; както и младежки клубове - приятели на ПП 

"Нова Зора" от пълнолетни български граждани. 

/4/ Новообразуваната  ППО придобива уставни права след утвърждаването и 

картотекирането й от ЦИБ на ЦПС. 
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/5/ За утвърждаване и картотекиране ППО изпраща учредителен протокол, който съдържа: 

дата и място на провеждане на учредителното събрание; списък на присъстващите с трите 

имена, ЕГН и подпис; решението на събранието за учредяване на ППО; избраното бюро и 

контролна комисия (контрольор). 

/6/ След утвърждаване ППО получава идентификационен номер и право на собствен печат. 

 

Чл.23 /1/ ППО е основната клетка на партията. Тя провежда партийни събрания не по-рядко 

от веднъж на три месеца, по своя инициатива или по решение на висшестоящите партийни 

органи. Събранието е ръководен орган, който приема решения по всички въпроси от  

дейността на ППО, които не могат да противоречат на Устава. 

/2/ ППО избира за оперативното си ръководство Партийно бюро, препоръчително от трима 

души - председател, зам.-председател и касиер, което заседава не по-рядко от веднъж на два 

месеца и контрольор или контролна комисия (в зависимост от членовете), които имат право 

да присъстват на заседанията с право на съвещателен глас; 

/3/  Председателят на ППО се избира от Общото събрание. Той представлява ППО и 

подписва всички документи и отговаря за събирането и отчитането на членския внос. 

/4/ Членовете на контролната комисия (контрольора) нямат право да заемат други изборни 

или назначаеми партийни длъжности. 

/5/ Контролната комисия (контрольора) ползва печата на ППО. 

/6/ ППО провежда ежегодно Отчетно събрание, а на две години Отчетно-изборно събрание. 

 

Чл.24. /1/ За системно неизпълнение на Програмата и Устава на партията, фракционност и 

противопоставяне на решенията на общопартийните органи ППО може да бъде закрита от 

ЦПС по предложение на ЦИБ. 

/2/ При условията на ал.1 и по преценка на висшестоящите органи бюрото на ППО може да 

бъде освободено. В такъв случай се назначава служебно ръководство за не повече от един 

месец до провеждане на събрание за избиране на нови ръководни органи. 

 

Местни организации и органи 

 

Чл. 25. /1/ Първичните партийни организации  от общината формират Общинска партийна 

организация /Обш. ПО/. На територията на една община може да има само една Общинска 

партийна организация. 

/2/ В гр.София и градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации 

със статут на общински партийни организации. 

/3/ Общинските партийни организации се регистрират в ЦИБ на ЦПС, след което получават 

права по смисъла на този Устав. Писмото с молбата за регистрация се изпраща след първата 

общинска конференция придружено с протокол от конференцията подписана от членовете на 

Общинското изпълнително бюро.  

/4/ Общинската партийна организация има свой печат. 

/5/ Органи на Общинската партийна организация са: 

А/ Общинска партийна конференция;  

Б/ Общинско изпълнително бюро; 

В/ Председател на Общинската партийна организация; 

Г/ Общинска контролна комисия 

 

Чл. 26. /1/ Висш орган на Общинската партийна организация е Общинската партийна 

конференция, която се свиква от Общинското изпълнително бюро или по инициатива на 

повече от половината ППО или от Областния политически съвет, не по-рядко от един път на 

две години. 

/2/ За мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на конференцията, ППО 

се предизвестяват не по-късно от тридесет дни преди провеждането. 

/3/ Делегатите се избират от ППО по норми за представителство, утвърдени от Общинското 

изпълнително бюро. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна 
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конференция и при необходимост или по решение на Общинското изпълнително бюро могат 

да обсъждат отчети, правят промени в ръководствата си и обсъждат въпроси, поставени от 

общопартийните органи. 

/4/ Председателите на ППО и контрольорите/председателите на контролните комисии 

участвуват по право в конференцията на общинската организация. 

 

Чл. 27. /1/ Общинската конференция: 

1. Обсъжда отчетите на Общинското изпълнително бюро и на Общинската контролна 

комисия и приема решения по тях; 

2. Определя основните насоки за работа на общинската партийна организация, ППО и 

клубове, както и други въпроси на партийния живот и дейност; 

3. Утвърждава платформата и програмата за действие на общинската партийна организация 

за избирателните кампании и референдуми; 

4. Избира Общинско изпълнително бюро и Общинска контролна комисия; 

5. Избира председател на Общинската партийна организация и председател на Общинската 

контролна комисия; 

6. Избира делегати за областната партийна конференция; 

7.  Приема структура, щат и бюджет на общинската партийна организация в съответствие с 

Инструкция на ЦПС на партията. 

 

Чл. 28. /1/ Общинското изпълнително бюро /Общ.ИБ/ се състои от председателя на 

общинската партийна организация, зам.-председателите на общинската партийна 

организация и членове. 

/2/ Общинското изпълнително бюро осъществява организационната и политическата дейност 

в периода между Общинските конференции, като: 

1. Оказва помощ и осъществява ръководство и координация на ППО при изпълнение на 

общите задачи и изгражда нови ППО и клубове; 

2. Организира и насочва предизборните кампании на партията в общината и осигурява 

партийното присъствие във всяка избирателна секция на своята територия; 

3. Взаимодейства с групата на общинските съветници и подпомага дейността на народните 

представители на партията; 

4. Представлява общинското дружество във взаимоотношенията с органите на държавната 

власт и местното самоуправление и ръководствата на другите партии и граждански 

организации, движения и сдружения; 

5. Води отчет за членския състав в ППО и клубовете; 

6. Стопанисва предоставеното му общинско и общопартийно имущество, без право на 

разпореждане. 

/3/ Общинското изпълнително бюро заседава не по-рядко от един път на два месеца и взема 

решенията си при кворум, с обикновено мнозинство. То може да се свика и по решение на 

Областното изпълнително бюро. 

/4/ Общинското изпълнително бюро създава и съхранява цялата партийна архива на 

Общинската партийна организация; 

/5/ На заседанията на Общинското изпълнително  бюро могат да присъстват членовете на 

Общинската контролна комисия, с право на съвещателен глас. 

 

Чл. 29. /1/ Общинското Изпълнителното бюро приема структурата, щата и бюджета на 

общинската партийна организация, в съответствие с инструкцията на Централния 

политически съвет на партията. 

/2/ Изпълнителното бюро избира зам.-председатели и секретар за организиране и провеждане 

на текущата дейност, а при необходимост изгражда на обществени начала комисии, 

експертни и лекторски групи, както и други помощни органи и звена, като определя 

функциите им. 

 

Чл. 30.  Председателят на Общинското изпълнително бюро: 
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1. Представлява общинската партийна организация; 

2. Изпълнява задължения възложени му от Общинското изпълнително бюро; 

3. Подписва и подпечатва всички документи на Общинската партийна организация; 

4. Отговаря за стопанисването на партийното имущества, архива и печата на 

Общинската партийна организация. 

Чл.31. За общинската партийна организация и нейното изпълнително бюро важат 

разпоредбите на чл. 24 ал.1 и ал.2 от Устава. 

 

Чл. 32. /1/ Общинската контролна комисия /Общ. КК/ във своята дейност се ръководи от 

Устава, решенията на Конгреса и Инструкцията на Централната контролна комисия. 

/2/ Общинската контролна комисия се състои от трима души. 

/3/ Общинската контролна комисия следи за спазване Програмата на партията, Устава и 

инструкциите на ЦПС и ЦИБ. 

/4/ Общинската контролна комисия разглежда и решава жалби и възражения на членовете на 

Общинската партийна организация. 

/5/ Общинската контролна комисия проверява организационната отчетност, деловодната и 

финансовата дейност на общинската организация и на ППО, както и стопанисването на 

партийното имущество. 

/6/ Общинската контролна комисия има право да изисква от всички ръководни партийни 

органи на територията на общината всякакъв вид документи и информация по партийните 

дела. При отказ се сезират ЦИБ и ЦКК. 

/7/ Установените от Общинската контролна комисия нарушения се съобщават на ЦИБ, ЦКК 

и на конкретния нарушител, заедно с предписание за тяхното отстраняване в определен срок. 

/8/ Членовете на Общинската контролна комисия нямат право да заемат изборни или 

назначаеми партийни длъжности. 

/9/ Заседанията на Общинската контролна комисия се провеждат най-малко на шест месеца. 

/10/ Общинската контролна комисия води самостоятелен архив и ползва печата на 

Общинската партийна организация. 

/11/ Общинската контролна комисия изготвя годишен доклад за собствената си дейност в т.ч. 

и извършените проверки на Общинската партийна организация. 

 

Чл.33. Председателят на Общинската контролна комисия : 

1. Представлява Общинската контролна комисия; 

2. Свиква и ръководи заседанията на Общинската контролна комисия; 

3. Изпълнява задължения, възложени му от комисията; 

4. Подписва и подпечатва документите на Общинската контролна комисия и отговаря за 

тяхното съхранение. 

 

Чл. 34. /1/ В областите се изграждат Областни партийни организации /Обл. ПО/ на ПП 

"Нова Зора", които се формират от Общинските партийни организации от областта. 

/2/ В гр. София, Градската партийна организация е със статут на областна партийна 

организация. 

/3/ Органи на Областната партийна организация са: 

а/ Областна партийна конференция;  

б/ Областен политически съвет; 

в/ Областно изпълнително бюро; 

г/ Председател на Областната партийна организация; 

д/ Областната контролна комисия. 

 

Чл. 35. /1/ Областната партийна конференция е висш орган на областната партийна 

организация и се свиква от Областното изпълнително бюро или по инициатива на повече от 

половината общински организации, не по рядко от един път на две години, при 

предварително обявен дневен ред. 

/2/ Областната партийна конференция: 
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1. Обсъжда отчетите на Областното изпълнително бюро и на Областната контролна комисия 

и приема решения по тях; 

2. Определя основните насоки за работа на областната партийна организация, както и други 

въпроси на партийния живот и дейност; 

3. Утвърждава платформата на областната партийна организация за избирателните кампании 

и референдуми; 

4. Избира Областно изпълнително бюро и Областна контролна комисия; 

5. Избира председател на Областната партийна организация и председател на Областната 

контролна комисия; 

6. Избира делегати за конгреса на партията. 

7. Приема структура, щат и бюджет на Областната партийна организация, съгласно 

Инструкция на ЦПС на партията.  

 

Чл. 36. /1/ Областното изпълнително бюро /Обл. ИБ/ се състои от председател на 

областната партийна организация, зам.-председателите на областната партийна организация 

и членове. 

/2/ Областното изпълнително бюро осъществява организационната и политическата дейност 

в периода между Областните конференции, като: 

1. Оказва помощ и осъществява ръководство и координация на Общинските партийни 

организации при изпълнение на общите задачи и възложените от централното ръководство; 

2. Организира и насочва предизборните кампании на партията в областта;  

3. Взаимодейства с народните представители на партията от областта; 

4. Представлява областната организация във взаимоотношенията с органите на държавната 

власт и ръководствата на другите партии и граждански организации, движения и сдружения; 

5. Води отчет на ръководния членски състав в общинските организации; 

6. Стопанисва предоставеното му областно и общопартийно имущество, без право на 

разпореждане. 

/3/ Областното изпълнително бюро заседава не по-рядко от един път на три месеца и взема 

решенията си при кворум, с обикновено мнозинство. То може да се свика и по решение на 

Централното изпълнително бюро. 

/4/ На заседанията на Областното изпълнително бюро могат да присъствуват членовете на 

Областната контролна комисия, с право на съвещателен глас. 

 

Чл. 37. /1/ Областното изпълнително бюро приема структурата, щата и бюджета на 

областната партийна организация, в съответствие с инструкцията на Централния 

политически съвет на партията. 

/2/ Изпълнителното бюро избира зам.-председатели и секретар за организиране и провеждане 

на текущата дейност, а при необходимост изгражда на обществени начала комисии, 

експертни и лекторски групи, както и други помощни органи и звена, като определя 

функциите им. 

 

Чл. 38. Председателят на Областното изпълнително бюро: 

1. Свиква и ръководи заседанията на Областния политически съвет; 

2. Представлява Областната партийна организация; 

3. Изпълнява задължения възложени му от Областния политически съвет, Областното 

изпълнително бюро, ЦИБ и ЦПС; 

4. Подписва и подпечатва всички документи на Областната партийна организация; 

5. Отговаря за стопанисването на партийното имущество, архива и печата на Областната 

партийна организация. 

 

Чл. 39. /1/ Областната контролна комисия /Обл. КК/ е орган на Областната партийна 

конференция. Тя проверява спазването на Устава и инструкциите на Централния 

политически съвет, разглежда и решава жалби и възражения, проверява организационната 
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отчетност, деловодната и финансовата дейност на общинските организации, както и 

стопанисването на партийното имущество. 

/2/ Членовете на Областната контролна комисия могат да изискват предоставяне на цялата 

документация на областната, общинските организации, ППО и клубовете и могат да участват 

в заседанията на Областното изпълнително бюро с право на съвещателен глас. 

 

Чл. 40. /1/ Областното изпълнително бюро и председателите на общинските партийни 

организации от областта формират Областен политически съвет /Обл.ПС/;  

/2/ Председателят на областната партийна организация е и председател на Областния 

политически съвет и Областното изпълнително бюро. 

 

Чл. 41. /1/ Областният политически съвет: 

1. Подпомага и координира дейността на общинските дружества и техните органи; 

2. Представлява партията на областно равнище във взаимоотношенията й с органите на 

държавната власт и управление; 

3. Осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество на областно равнище с други 

политически партии и структури на гражданското общество, в съответствие с решенията на 

централните органи; 

4. Организира и координира предизборната дейност на областно равнище в зависимост от 

характера на кампанията; 

5. Разработва своя политика и стратегия за развитието на областта и решаването на 

проблемите в нея; 

6. При необходимост създава постоянно действащи комисии по проблемите на социално-

икономическия живот в областта. Председателите на постоянните комисии, които не са 

членове на Областния политически съвет участвуват в заседанията с право на съвещателен 

глас. 

7. Стопанисва предоставеното му имущество и в тази връзка предприема съвместни действия 

с общинските дружества; 

8. Осъществява предоставените му функции и отговорности, произтичащи от инструкциите и 

решенията на Централния политически съвет на партията. 

/2/ Областният политически съвет заседава не по-рядко от един път на шест месеца, в 

съответствие с плана за работата му, като се свиква от председателя, както и по искане на 

една трета от членовете му или по решение на Централното изпълнително бюро на партията 

и взема решенията си с обикновено мнозинство. 

/3/ Областният политически съвет получава права по този Устав след утвърждаване и 

регистрация в ЦИБ на ЦПС, въз основа на писмена молба и протокол от първото заседание 

на съвета, подписано от всички членове.  

 

                                                 Общопартийни органи 

 

Чл. 42. Общопартийни органи на ПП "Нова Зора" са:  

1. Конгресът;  

2. Централният политически съвет /ЦПС/; 

3. Централното изпълнително бюро /ЦИБ/;  

4. Председателят на партията;    

5. Централната контролна комисия /ЦКК/. 

 

Чл. 43. /1/ Конгресът е висш ръководен орган на ПП "Нова Зора" и е компетентен по всички 

въпроси на  партийния живот.  

/2/ Конгресите биват редовни и извънредни; 

/3/ Редовният конгрес се свиква веднъж на четири години, по решение на Централния 

политически съвет. Времето, мястото, дневният ред и нормите на представителство се 

обявяват от ЦИБ най-малко два месеца преди откриването му 

/4/ Извънредният конгрес се свиква: 
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1. По решение на Централния политическия съвет, взето с квалифицирано мнозинство; 

2. По официално изразено и писмено декларирано пред Централното изпълнително бюро 

желание на не по-малко от половината от Областните партийни организации или по 

инициатива на една трета от членовете на партията, с обявен дневен ред; 

3. По предложение на Централната контролна комисия, взето с консенсус и одобрено от 

Централния политически съвет с квалифицирано мнозинство. В този случай свикването му 

се извършва по реда на ал. 3. 

/5/  Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от избраните делегати и 

взема решенията си с обикновено мнозинство, а за решенията по чл. 44, ал. 1 т. 4, с 

мнозинство от три четвърти.  Ако в оповестения час не е налице необходимият кворум, 

Конгресът се отлага с един час и се провежда с присъстващите  делегати. 

/6/ Делегатите запазват правата си до решението за свикване на следващия конгрес и при 

необходимост провеждат заседания. 

/7/ По предложение на ЦИБ, с решение на ЦПС, между редовните конгреси може да се 

свиква Национална партийна конференция за решаване на важни въпроси, които не търпят 

отлагане до следващия конгрес, по предварително обявен дневен ред. Делегатите се избират 

на квотен принцип, а за делегатите по право се прилага чл. 45, ал. 1 от Устава. 

Чл. 44. /1/ Конгресът на ПП "Нова Зора": 

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и Устава; 

2. Изслушва и обсъжда отчетите на Централния политически съвет и Централната  контролна 

комисия и приема решения по тях; 

3. Определя политическата линия на партията и насоките на предизборната и 

парламентарната дейност; 

4. Решава въпросите за прекратяване на партията, сливане и вливане в други партии с 

мнозинство от 75% от присъстващите делегати; 

5. Ако не е решено друго, избира с явно гласуване и обикновено мнозинство от избраните 

делегати, за срок от четири години: 

     А. Председател на партията; 

     Б. Членове на Централния политически съвет – редовни и резервни; 

     В. Председател на  Централната контролна комисия; 

     Г. Членовете на Централната контролна комисия – редовни и резервни.  

6. Дейността на Конгреса, изборите и приемането на решения протичат в условията на чл.8 

ал.2 т.т. 1, 2, 3, 4 и 6; 

7. Конгреса има тълкувателно право относно всички свои решения; 

8. Относно партийните членове и партийните организации Конгреса се ползва с права в 

пълния обем на настоящия Устав;  

9. Определя размера на встъпителната вноска,  годишния членски внос за членство в 

партията и отчисленията за Централния политически съвет. 

/2/ В случай на отпадане на член на Централния политически съвет или на Централната 

контролна комисия, неговото място се заема от следващия по списъка резервен член. 

/3/ Членове на Централния политически съвет и на Централната контролна комисия – 

редовни и резервни, както и членовете на ЦИБ  отпадат: 

1. В случай на смърт или поставяне под запрещение; 

2. По собствено желание, заявено писмено; 

3. Когато не изпълняват или са в невъзможност да изпълняват партийните си 

задължения, което се констатира в органа, в който са избрани; 

4. Когато са осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ 

характер; 

 

Чл. 45. /1/ Делегати на Конгреса и условията за тяхното избиране: 

1. Членовете на Централния политическия съвет и Централната контролна комисия са 

делегати по право; 

2. Членовете на партията, избрани за народни представители, са делегати по право; 
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3. Председателите на Областните и общинските партийни организации както и на областните 

и общинските контролни комисии са делегати по право; 

4.  Председателите на ППО и председателите /контрольорите/ на ППО са делегати по право. 

/2/ Председателят на съответната ППО издава пълномощно на делегата избран на 

делегатското събрание, както и на делегатите по право, подпечатано с печата на съответната 

ППО. 

/3/  При невъзможност да участват лично в заседанията на конгреса, делегатите по ал. 1 

могат да упълномощават  друг делегат да ги представлява. Един делегат може да 

представлява с пълномощно до трима души. 

Чл. 46. /1/ Централният политически съвет на ПП "Нова Зора" е колективен орган на 

партията и се състои от не повече от 25 членове и десет резервни членове. 

/2/ Централният политическият съвет се формира от : 

1.Председателят на ПП “НОВА ЗОРА”; 

2. Членове - избрани от Конгреса. 

/3/ Председателите на Областните политически съвети, които не са членове на ЦПС и 

резервните  членове на ЦПС, участват в заседанията на ЦПС с право на съвещателен глас; 

/4/ Срокът на мандата на Политическия съвет е четири години. 

/5/ Централният политически съвет се свиква на редовни заседания поне два пъти годишно, в 

съответствие с плана му за работа, по решение на Изпълнителното бюро и взема решенията 

си при кворум, с обикновено мнозинство. 

/5/ Политическият съвет може да се свика и на извънредно заседание, по мотивирано 

писмено искане на една трета от неговите членове;  от председателят на Централната 

контролна комисия по решение на ЦКК и по решение на  Централното изпълнително бюро, с 

точно определен дневен ред. 

 

Чл. 47. Централният политически съвет: 

1. Ръководи дейността на партията в периода между конгресите и организира и контролира 

изпълнението на конгресните решения; 

2. Избира от състава си, на своето първо заседание след Конгреса, Централно изпълнително 

бюро   от 11 души в състав: председател – избран от Конгреса, двама зам.-председатели, 

трима секретари и пет  членове. При отпадане на член на ЦИБ, избира нов член от редовните 

членове на ЦПС;  

3. Свиква редовни и извънредни конгреси на партията; 

4. Прави предложения пред Конгреса за изменения и допълнения на Устава; 

5. Взема решения относно политическото съюзяване и коалиране на партията на централно и 

регионално ниво за провеждане на избори, както и по други политически действия; 

6. Определя стратегията и тактиката на партията, включително при провеждане на избори и 

други политически мероприятия; 

7. Взема решения за разпореждане с имуществото на партията; 

8. Създава постоянни и временни помощни органи по основните направления от дейността 

на партията; 

9. Определя аспектите на международната дейност на партията; 

10. Приема инструкции и правилници за дейността на партията и отделните нейни звена; 

11. Утвърждава щата и годишните бюджети на партията. 

12. Взема решения за промяна на седалището и адреса на управление на партията. 

Чл. 48. /1/ Централното изпълнителното бюро /ЦИБ/ се състои от 11 члена в състав: 

Председател,  двама зам.-председатели, трима секретари и петима членове; 

/2/ Централното изпълнително бюро: 

1. Организира изпълнението на решенията на Централния политическия съвет; 

2. Координира и подпомага действията на Областните съвети, на общинските и ППО и прави 

предложения пред Централния политическия съвет по всички организационни въпроси; 

3. При необходимост може да създава постоянни и временни помощни органи; 

4. Подготвя заседанията на Централния политически съвет; 
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5. Провежда преговори с политически партии и неправителствени организации, движения и 

частни лица по въпроси, свързани с дейността на партията; 

6. Решава всички текущи въпроси от политически, организационен и финансов характер, 

които не са от компетенцията на Политическия съвет и Конгреса. 

/3/ Централното изпълнително бюро заседава не по-малко от веднъж на два месеца и взема 

решенията си при кворум, с обикновено мнозинство.  

/4/ При спешни случаи, решенията  могат да се вземат и неприсъствено, срещу подпис. 

/5/ Взетите решения по ал. 4 се утвърждават от ЦПС. 

Чл. 49. /1/ Председателят на ПП "Нова Зора" е и председател на ЦПС и ЦИБ и се избира 

пряко от Конгреса, за не повече от четири последователни мандата. 

/2/ При негово отсъствие или при невъзможност временно да изпълнява задълженията си, 

той се замества от определен от него зам.-председател или секретар на ЦИБ.. 

/3/ Председателят: 

1. Представлява политическа партия “НОВА ЗОРА” 

2. Свиква и ръководи заседанията на ЦПС и ЦИБ; 

3. Осъществява политическите взаимоотношения с други партии, държавните и общинските 

органи и различните структури на гражданското общество; 

4. Упражнява бюджета на ЦПС; 

5. Отговаря за стопанисване на партийното имущество, архива на партията, ползването и 

съхраняването на печата на ЦИБ; 

6. При случаи и ситуации не търпящи отлагане, председателят взема еднолично решение, 

което се одобрява от ЦИБ. 

/4/ Зам.-председателите: 

1. Заместват председателя при негово отсъствие и изпълняват функциите му; 

2. Подпомагат председателя при осъществяване на неговите функции, както и за 

упражняване на текущ контрол за изпълнение на решенията на ЦПС и ЦИБ. 

/5/ Секретарите на ЦИБ: 

1. Осъществяват организационно и методическо ръководство на областните и общинските 

организации по съответните направления на дейност; 

2. Водят на отчет решенията на Централния политически съвет и Централното изпълнително 

бюро по съответните направления на дейност. 

/6/ Членовете на ЦИБ 

1. Участвуват в цялостната дейност на ЦИБ; 

2. Отговарят за отделни ресори от дейността на ЦИБ. 

/7/ На основание Програмата и Устава на партията, ЦПС приема Устройствен правилник за 

работата на ЦПС и на ЦИБ, който урежда въпросите не засегнати в Устава и ИОФД на 

партията. 

Чл. 50. /1/ Централната контролна комисия се избира от Конгреса и е неин орган. Тя се 

състои от пет редовни членове и двама резервни членове.  

/2/ ЦКК изготвя и внася за утвърждаване от Конгреса Устройствен правилник за работата на 

контролната система на партията. 

/3/ Членовете и резервните членове на ЦКК не могат да заемат други изборни или 

назначаеми партийни длъжности. 

/4/ Председателят на ЦКК и членовете на ЦКК, участват в заседанията на ЦПС и ЦИБ с 

право на съвещателен глас. 

 

Чл.51. Централната контролна комисия: 

/1/ Тълкува Програмата, Устава и решенията на Конгреса. Тълкувателните решения на ЦКК 

са задължителни за изпълнение. 

/2/ Следи за съответствие на решенията и действията на всички органи и структури на 

партията с Програмата, Устава и решенията на Конгреса. 

/3/ Проверява организационната отчетност и деловодната дейност на партийните органи и 

организации на всички равнища на партията. 
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/4/ Проверява и контролира финансовата дейност на партията и стопанисването на 

партийното имущество. 

/5/ Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения и спорове по вътрешно – партийни 

въпроси и по въпроси на вътрешно – партийната етика. 

/6/ Издава Инструкции, предписания, разяснения и други документи в рамките на своята 

компетентност. 

/7/ Съставя и приема структура и щат в рамките на утвърдения бюджет на ЦКК, който е в 

самостоятелен раздел на партийния бюджет. 

/8/ Води самостоятелен архив и притежава собствен печат. Печатът е кръгъл с надпис: 

Политическа партия “НОВА ЗОРА” – ЦКК - СОФИЯ. 

Чл. 52. Всеки партиен член и всяка партийна организация и партиен орган може да сезира 

писмено ЦКК. Тя е длъжна в течение на 15 дни да отговори писмено че приема  за 

разглеждане повдигнатия въпрос. 

Чл.53. Централната контролна комисия има право: 

/1/  Да изисква  без обяснения всякакъв вид партийна документация от всички партийни 

членове и партийни структури. 

/2/     При нужда да иска разяснение от всеки партиен член. 

 

Чл. 54. /1/ При констатирани нарушения по чл.51 и чл.53, ЦКК съставя констативни 

протоколи с указания и срокове за отстраняване на допуснатите нарушения. Те се довеждат 

за сведение и изпълнение на всички заинтересовани партийни органи и лица. 

/2/ В зависимост от преценката за тежестта на допуснатите нарушения, ЦКК може да отменя 

или да спира изпълнението на решения на всички партийни органи по смисъла на този Устав, 

с изключение на Конгреса на партията. 

/3/ Решенията на ЦКК  подлежат на обжалване единствено пред Конгреса на партията. 

/4/ Обжалванията и апелациите не спират изпълнението на решенията на ЦКК, ако те са 

приети с консенсус. 

/5/ Всички решения на ЦКК влизат в сила веднага след тяхното приемане, протоколиране, 

подписване и подпечатване и подлежат на незабавно изпълнение според предписаните 

срокове. 

/6/ За разглеждане на специфични въпроси от своята дейност ЦКК привлича експерти, 

преимуществено членове на партията. 

 

Чл. 55. Председателят на ЦКК: 

1. Представлява комисията; 

2. Изпълнява делегираните му от ЦКК права и задължения; 

3. Най-малко един път годишно информира ЦПС и ЦИБ за дейността на ЦКК; 

4. Отговаря за архива на ЦКК, ползването и съхраняването печата на ЦКК; 

5. Разпорежда се с бюджета на комисията. 

 

V. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ И ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ, 

ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Чл. 56. /1/ ПП "Нова Зора" провежда своята политика в Народното събрание, в 

правителството, в общинските съвети и кметствата чрез избраните в съставите им свои 

членове и чрез други разрешени от Конституцията и закона демократични форми и средства, 

в съответствие с партийната Програма и настоящия Устав. 

/2/ Централният политически съвет приема инструкция за правилата и критериите за 

издигане и приемане на кандидатурите, формирането на листите, публичното им обсъждане 

и участието в избори. 

/3/ Кандидатите, от името на партията, за изборни длъжности се номинират от Областните 

съвети по предложение на Общинските партийни организации. 
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/4/ Централният политически съвет утвърждава списъка на кандидатите за народни 

представители, определя водачите на листи и организира регистрирането на предизборните 

листи по установения ред. 

 

Чл. 57. /1/ Народните представители от ПП "Нова Зора" участвуват в заседанията на 

Централното изпълнително бюро и Централния политически съвет с право на съвещателен 

глас, когато не са членове. Такива са правата и на общинските съветници в заседанията на 

Общинското изпълнително бюро. 

/2/ При законова възможност народните представители и общинските съветници се 

обединяват съответно в парламентарна група и в група на съветниците. 

/3/ Народните представители, съветниците и кметовете избрани с квотата на ПП "Нова Зора", 

не по рядко от един път на шест месеца или по искане на ЦПС, информират за дейността си 

съответните партийни органи и организации.  

 

Чл. 58. /1/ Централният политически съвет на партията определя отношението към  други 

политически партии, сили и формирования за осъществяване на коалиции за избиране на 

президент и вицепрезидент, народни представители, кметове и общински съветници. 

/2/ ПП "Нова Зора" осъществява равноправно сътрудничество със синдикатите, 

професионалните и професионално-творческите организации, при зачитане на тяхната 

независимост и плурализъм. 

/3/ ПП “Нова Зора” взаимодейства с гражданските обществени организации, съюзи и 

движения, като подкрепя инициативите, насочени към постигане на хуманни, демократични 

и родолюбиви цели. 

/4/ Всеки член на ПП "Нова Зора" е свободен да членува в синдикални или обществени 

организации според предпочитанията си. 

 

VI. ИНФОРМАЦИОННА, ПРОПАГАНДНА И 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 59. /1/ За осъществяване на програмните си цели ПП "Нова Зора" извършва 

информационна, пропагандна, агитационна и издателска дейност.  

/2/ В изпълнение на ал.1 ПП “Нова Зора” може да  изгражда информационни, пропагандни и 

издателски звена.  

/3/ Дейността на звената по ал.2 се планира и ръководи от ЦИБ и се отчита пред ЦПС. 

/4/ Областните и общинските партийни организации могат да имат свои информационни и 

пропагандни средства и издателски структури.  

/5/ Централният политически съвет, Централното изпълнително бюро, Областните съвети и 

Общинските изпълнителни бюра и ППО поддържат постоянни връзки с печата, телевизията 

и радиото, и използват ИНТЕРНЕТ  за популяризиране сред обществеността на своите цели, 

позиции и инициативи, като им предоставят необходимата информация. За целта се създават 

постоянни или временни пресцентрове или се определят говорители. 

 

VII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 60. /1/ За своята дейност ПП "Нова Зора" осигурява собствени финансови средства от 

членски внос и други източници, регламентирани в Закона за политическите партии. 

/2/ Членският внос се определя от Конгреса. Той е встъпителен и редовен, и се заплаща от 

всички членове. Всеки член може да прави допълнителни доброволни вноски. 

/3/ Членският внос се събира в ППО, а чрез общинските организации се превеждат 

отчисленията за Централния политическия съвет на партията. 

/4/ Отчисленията за ЦПС са 30% от събрания и отчетен членски внос и 20 % от всички други 

приходи от всяка териториална организация.  

/5/ Отчисленията за общинските и областните Изпълнителни бюра се определят от ЦПС. 
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/6/ За провеждане на масови партийни и политически мероприятия от Обл.ПО, Общ. ПО и 

ППО, след мотивирано искане, по решение на ЦИБ се отпускат целеви средства на 

съответната структура, от централния бюджет на партията.  

/7/ Финансовите средства се използват съобразно приетите годишни бюджети на съответните 

структури на партията, за постигане на целите залегнали в Програмата и Устава на партията. 

/8/ ЦИБ на ПП “Нова Зора” определя лице или лица, които отговарят за приходите, 

разходите и счетоводната отчетност на партията. 

/9/ ЦИБ на ПП “Нова Зора” представя в Сметната палата в срок до 30 дни от съдебната си 

регистрация /промени в регистрацията/ имената и длъжностите на лицата по ал.7, а при 

промяна в лицата – в седем дневен срок от извършване на промяната. 

/10/ ПП “Нова Зора” прилага двустранно счетоводно записване, съгласно разпоредбите на 

Закона за счетоводството. 

Чл. 61. /1/ Имуществото на партията се състои от правото на собственост и други вещни 

права върху недвижимо и движимо имущество както и други права, регламентирани в 

закона.  

/2/ Централният политически съвет предоставя на Областните политически съвети и 

Общинските /районните/ партийни организации имущество за стопанисване.  

/3/ Всяка собственост, независимост от вида й и от начина й на придобиване е общопартийна 

собственост и с нея се разпорежда Конгресът на партията и ЦПС; 

/4/ Бюджетът и имуществото на Партията са публични. 

 

Чл.62. /1/ ПП “Нова Зора” изготвя Финансов отчет за предходната календарна година, 

включващ информация за централното управление и регионалните структури, съгласно 

изискванията на чл.26 от Закона за счетоводството и на Националния счетоводен стандарт за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

/2/ Финансовите отчети по ал.1 подлежат на независим финансов одит и заверка от 

независим финансов одитор, който не може да бъде лице, което е член на партията или 

получава възнаграждения от нея под каквато и да е форма. 

/3/ До 31 март на текущата година ПП “Нова Зора”  представя на Сметната палата заверените 

финансови отчети. Към отчетите се прилагат списъци на дарителите и размера на даренията 

по чл.23 ал.1 т.3 и 4, както и списъци на търговските дружества с под 5 % държавно или 

общинско участие, предоставили средства на партията.  

 

Чл. 63. /1/ Председателят на ПП "Нова Зора" е първостепенен разпоредител на бюджета на 

Централния политически съвет и на предоставените от държавата бюджетни средства на 

партията. 

/2/ Разходването на средствата се отчита по единна бюджетна класификация, утвърдена от 

Централния политическия съвет,  в съответствие със Закона за политическите партии. 

 

 Чл. 64. /1/ За своята дейност всички организационни структури на ПП "Нова Зора" водят 

протоколи, финансови и други отчети и пр., които се подписват от съответния ръководител и 

изготвилия документите, а при необходимост се подпечатват. 

/2/ Документите, изготвяни от Централното изпълнително бюро, се подпечатват с печат, 

който се съхранява от председателя. 

/3/ Печатът е кръгъл с надпис: "Политическа партия "Нова Зора"; Централно изпълнително 

бюро, гр. София, в средата изправен лъв върху щит. 

/4/ Областните организации имат кръгли печати със надпис: "Политическа партия "Нова 

Зора"; Областно изпълнително бюро, а в средата наименованието на града - областен център. 

/5/ Общинските дружества имат кръгли печати с надпис: "Политическа партия "Нова Зора"; 

Общинско изпълнително бюро, а в средата  наименованието на населеното място - общински 

център. 

/6/ Първичните партийни организации имат кръгли печати с надпис: Политическа  партия 

„Нова Зора”; ППО, а в средата наименованието на населеното място – кметство или община. 
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VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

 

Чл. 65. ПП "НОВА ЗОРА" се прекратява с решение на Конгреса, с мнозинство от три 

четвърти от избраните делегати и при условията, предвидени в Закона за политическите 

партии. 

 

Чл. 66. /1/ До един месец, след провеждане на Конгрес на партията, когато са настъпили 

промени в Устава, седалището и адреса на управление, ръководните органи и др. подлежащи 

на вписване, както и когато не са на лице такива обстоятелства /съгл. чл. 19а от ЗПП/,  ЦИБ 

внася съответните документи в СГС фирмено отделение за извършване на промени в 

регистрацията на партията. 

/2/ До шест месеца след изменението на Устава, Централното изпълнително бюро приема 

нови инструкции и внася промени в действащите такива. 

 

Чл.67. За всички въпроси, неуредени в този Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за 

политическите партии и законите на Република България. 

 

Чл. 68. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Политическа партия "ПК 

"Зора", състояло се на 06.06.1993 г., променен на 27.08.1993 г., в съответствие с чл.8 ал.1 от 

ЗПП и   основно изменен и допълнен, съгласно § 4 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за политическите партии /обн. ДВ, бр.28/01.04.2005 г./, на Извънреден 

Конгрес на партията, състоял се на  11 март  2006 г. в гр. София, изменен и допълнен на 

Първи редовен конгрес на партията, състоял се на 20 март 2010 г. в гр. София, и на Втори 

редовен конгрес на партията, състоял се на 22.03.2014 г. в гр. София, и на Третия редовен 

конгрес на партията, състоял се на 14.07.2018 г. 

 

 

   

                   Председател на Политическа партия 

                                     “НОВА ЗОРА” 

          

                              /  Минчо Мънчев Минчев / 

 

 

 

 


