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Устав  
на политическа партия “ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” 

 
 

І. НАИМЕНОВАНИЕ, СИМВОЛИКА И ЦЕЛИ  
 

Чл. 1. (1) Наименованието на партията е “ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”, което 
на  латиница  се  изписва  – Political party “Direct Democracy”. По-нататък  в  
този Устав  политическа партия “ПРЯКА  ДЕМОКРАЦИЯ” се нарича за 
краткост “партията”. 
 
Чл. 2. (1) Символът на партията е зелено око, в чийто център е изписана 
бяла буква “Р”.  

(2) Цветът на  партията  е зелен.  
(3) Печатът  на партията е кръгъл с името на партията, изписано на 

кирилица и латиница ,  и  годината  на  преименуване  на  партията. Печатът се 
съхранява в Националния политически съвет и областните съвети на 
партията ,  като  за  всяка  област  се  слага  съответното  й  име .   
 
Чл. 2. (1) Целите на партията са:  

1. Утвърждаване ценностите на свободата ,  справедливостта, 
човешкото развитие, високото качество на живот и националната 
идентичност  на  всеки  български  гражданин .   

2. Развитие  на  българската  нация  с  цел  приравняването  й  с  
водещите  народи  в  света .   

(2) Тези цели се постигат чрез: внедряването  на  пряка демокрация, 
развитието и утвърждаването  на общочовешките ценности,  изграждане на 
действащо гражданско общество, законност, устойчиво и ефикасно 
държавно управление, укрепването на националните традиции, културна 
идентичност ,  пазарна  конкуренция  и  икономически растеж.  

 
Чл. 3. Времеви обхват на действие и седалище.  

(1) Партията  се  създава  за  неограничено  време .   
(2) Политическата  партия  “Пряка  Демокрация” е  със  седалище  и  

адрес на управление гр. София 1104, кв. Гоце Делчев No. 41-А ,  
вх .Б .   
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ІІ.ЧЛЕНСТВО  
 

Чл. 4. (1) В  партията  може  да  членува всеки български гражданин с 
избирателни  права ,  който  приема  настоящия  устав  и  споделя  обявените  
цели ,  принципи  и  програма .   

(2) Заявлението за членство  се подава до  Националния  политически 
съвет, като Националния политически съвет определя към коя общинска 
(районна) организация да бъде разпределен  кандидата спрямо неговия 
адрес.  

(3) Членува се само в  една общинска (районна) организация .  
(4) Националният политически  съвет се произнася  с решение  в  15 

дневен срок от подаване на  заявлението за членство.   
(5) Отказ  може  да бъде обжалван в 7 (седем) дневен  срок  от 

уведомяването  пред  Националната комисия за вътрешнопартиен контрол, 
която трябва да се произнесе в двуседмичен срок.  

(6) Членство  в друга  политическа  партия  не се  допуска.  
 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
 

Чл.5. Всеки член има право:  
1. Да  участва  в  дискусия  и  формирането  на  политически  и  

организационни решения  на  всички  равнища на партията .  
2. Да  избира  и  да  бъде  избиран  в  ръководните  органи  на  

партията . 
3. Да  бъде  информиран  за  дейността  на  партията  и  да  се  ползва  

от резултатите от тази дейност по реда , предвиден в  Устава . 
4. Да  сезира  Областната или  Националната  комисия  за  

вътрешнопартиен  контрол  за  нарушения  на  устава  и  да  предлага  
наказания  за  членовете  на  партията .   

Чл.6. Всеки  член  е длъжен:  
1. Да  спазва  устава  и  да  изпълнява  решенията  на  ръководните  

органи .  
2. Да  посещава  образователни  семинари ,  както  и  да  получава  

образователни материали  по интернет с цел осъзнаването и 
разбирането същността на пряката демокрация.  

3. Да  преминава  организирани  от  политическото  ръководство  
на  национално  и  областно  равнище  курсове  за  подготовка  на  
технически и административни кадри за  нуждите на държавната и 
областната администрация преди и след въвеждането на пряката 
демокрация.  

4. Да  участва  в  партийните мероприятия.  
5. Да  плаща  членски  внос .   
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Чл.7. За нарушения на устава на членовете на партията могат да бъдат 
налагани  следните  наказания:  

1. забележка;  
2. предупреждение  за  изключване;  
3. изключване .   

 
Чл.8. Всеки член на партията може да заема само една от следните 
ръководни партийни  длъжности:  

1. председател ,   
2. заместник-председател  или  член  на:  

а) националния политически съвет,  
б) областния политически съвет,  
в) комисия  за  вътрешнопартиен  контрол , 

3. областен  координатор .  
 
Чл.9. (1) Членството се прекратява  при: 

1. Напускане .   
2. Изключване .   
3. Смърт .  
4. Отпадане на  членството.  
5. Прекратяване регистрацията на  партията.  
6. По  силата  на  закон .   

(2) Напускането  става  с  писмено  заявление  до Националния 
политически  съвет.  

(3) Отпадането на  членството става при неплащане на  членски внос в 
срок от 3 месеца, което се констатира по документи от Националния  
политически съвет.  

(4) Основание  за изключване е поведение , което прави  по-
нататъшното  членство  несъвместимо  със  закона ,  устава  или  други  
вътрешни  актове ,  регламентиращи  дейността  на  партията ,  или  
непредставяне  в  срок  на  необходимите отчетни документи, съгласно 
Правилник ,  приет  от  Националния  политически  съвет  на  партията . 

(5) Решение  за изключване  се взема  от Националния  политически  
съвет . Това  решение  може да се  обжалва пред Националната комисия за 
вътрешнопартиен  контрол,  чието  решение  е окончателно. 

 
 

IV. СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА  
 

 
Чл.10. СТРУКТУРИ 

1. Основна  структура на партията е  общинската  (районната) 
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организация, която  се състои от всички членове  на  територията  на  
съответната община (район).  

2. На  територията на една община (район) може да  има  само 
една партийна организация.  

3. Членовете могат да се сдружават,  включително  на  
териториален  принцип , за  което  уведомяват Общинския  (районния) 
съвет.  

4. Местни  структури могат  да  се създават и по избирателни 
райони , за  което уведомяват  Националното ръководство. 

5. При  всички  избори  два  месеца  преди  самите  избори  и  един  
месец след тях (общо 3 месеца) на територията на многомандатните 
избирателни  райони  се  избират  Регионални  изборни щабове , а на 
територията  на  общините (градските  райони) – Общински  изборни  
щабове. 

 
 

Чл. 11 . (1) ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА  са:  
1. Национална  конференция . 
2. Национален  политически  съвет .   
3. Председател  на  партията . 
4. Областна  конференция . 
5. Областен  политически  съвет .   
6. Общинско  (районно) събрание .   
7. Общински  (районен) политически  съвет .   
8. Комисия за  вътрешно  партиен контрол. 
9. Вътрешнопартиен  защитник.  
10. Главен  секретар .   

 
            (2). Ръководни органи на партията  са: 

1. Национална  конференция . 
2. Национален  политически  съвет . 
3. Председател  на  партията .  
4. Областна  конференция . 
5. Областен  политически  съвет .   
6. Общинско  (районно) събрание .   
7. Общински  (районен) политически  съвет .   

 
             (3). Контролни органи на  партията са: 

1. Национална  комисия  за  вътрешнопартиен  контрол . 
2. Областна  комисия за  вътрешнопартиен контрол . 
3. Вътрешнопартиен  защитник.  

 
(4) Организационни органи на партията са: 



 

5 
 

1. Главен секретар. 
 
 

Чл. 12. Национална конференция  (НК) 
(1) Националната  конференция е  върховен  орган на  партията. 

Нейните  решения  са  задължителни  за всички  членове ,  структури  и  органи  
на  партията .   

(2) Делегати на  Националната  конференция:  
1. Конференцията действа  на  делегатски принцип . Квотата  на 
делегатите от областната конференция се определя с решение 
на  Националния  политически  съвет  на  базата  на  брой  
регистрирани членове и симпатизанти.  

2. Делегати  на  конференцията  са: членовете на Националния 
политически  съвет  от  текущия  мандат ,  Главният  секретар  и  
делегатите, излъчени от областните конференции.  

3. Делегати  на  конференцията  по  право  са  председателите  на  
областните организации.  

4. Делегатите  на  конференцията  действат  в  съответствие  с  
дадения им мандат от организацията, която представляват, 
своята съвест и убеждения.  

(3) Свикване  на Националната конференция.  
1. Националната  конференция  се  свиква  на  заседание  най-малко 
веднъж  на  4 години  от  Националния  политически  съвет.  

2. Националната  конференцията  може  да  се  свиква  и  по  искане  на  
1/3 от общинските (районните) събрания.  

3. Националната  конференция  се  свиква чрез писмена покана, 
която съдържа дневен ред на въпросите, предложени за 
обсъждане,  датата , часа и мястото  за провеждане  на 
Националната  конференция и  по  чия  инициатива  тя се свиква. 
Поканата  се  изпраща  до  Председателите  на  областните  
структури  по  електронна поща,  или  по  друг  подходящ  начин  
най-малко 14 дни преди насрочения  ден . 

(4) Компетенции   на  Националната  конференция   
1. приема, изменя и допълва устава;  
2. избира  председател и  4 членове  на  Националния  политически  
съвет  за срок от 4 години; 

3. избира  Национална  комисия  за  вътрешнопартиен  контрол  в  
състав от 3 члена за срок от 4 години;  

4. взема  решение  за  прекратяване ,  сливане  и  разделяне  на  
партията  с  мнозинство  от  2/3 от  делегатите .   

 
Чл.13. Национален политически съвет на партията   

(1) Националният  политически  съвет  е  висш  орган  на  партията  в  
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периода  между  Националните  конференции . 
(2) Националният  политически  съвет  организира  и  провежда  

оперативното  ръководство,  дейност и контрол в  партията във 
времето  между  националните  конференции .   

(3) Националният  политически  съвет  се  състои  от: председател ,  
заместник председател и  3 членове , избрани за срок от 4 години 
по  смисъла  на  чл .12, ал .  4, т .2. 

(4) Националният  политически  съвет  е  компетентен  да:  
1. Издава  правилници  за  приложение  на  настоящия  устав .   
2. Приема политическите и  финансовите  отчети на партията. 
3. Направлява  цялостната  дейност  и  политиката на партията 
между две Национални конференции.  

4. Приема програмните документи и решения за политиката  на 
партията;  

5. Взема  решения  за  участие в избори , както  и  за  коалиране и 
водене  на  преговори  за  съвместно  участие  в  избори  с  други  
политически  партии . 

6. Подготвя и провежда политически кампании за парламентарни ,  
президентски  и  местни  избори ,  както  и  за  евроизбори .  

7. Избира  Комисия  за  подбор  на  кандидати  за  изборни  
длъжности.  

8. Утвърждава  листите на кандидатите за всички видове  избори .  
9. Избира  Национален  изборен  щаб  и  утвърждава  Областните  

(Регионалните) изборни щабове.  
10. Избира  кандидат  на  партията  за  президентските  избори  или  
дава препоръка за подкрепа към кандидат на друга партия или 
независим  кандидат .   

11. Приема  свой  бюджет ,  който  отчита  пред  Националната  
конференция. Контролира бюджетите на Областните 
политически  съвети .   

12. Назначава  Главен  ковчежник .   
13. Назначава  Вътрешнопартиен  защитник . 
14. Назначава  Главен  секретар  и  администрация .   

 
Чл.14. Председател на партията . 

(1) Председателят  представлява  партията ,  свиква  и  ръководи  
заседанията  на  Националния политически  съвет  и  предлага  техния 
дневен ред.  
(2) Председателят  изготвя  финансовите отчети на партията и  след 
приемането  им  от  Националния  политически  съвет  ги представя  пред  
Сметната  палата. 
(3) Председателят избира  и  назначава  като  свой заместник-
председател  един от  останалите членове на  Националния 
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политически  съвет . 
(4) Ръководи  цялостната  дейност  на  партията  в  съгласие  с  партийните  
документи и решенията на Националния политически съвет.  
(5) При  отсъствие  на  председателя  функциите  му се изпълняват от 
посочено  от  него  лице  от  Националния  политически  съвет.  
(6) При  подаване  на  оставка ,  напускане  или  смърт  функциите  на  
председател  се  поемат  от  заместник-председателя  на  партията ,  който  
е длъжен да свика Национална конференция в срок до три месеца.  
 
 

Чл. 15. Областна конференция   
1) Областната  конференция  се  състои  от:  

1. Членовете на Областния  политически съвет.   
2. Председателите  на общинските (районните) съвети  на  
територията на  един от шестте  планови  икономически  района 
и  София ,  наричани  оттук насетне  „области”.  

3. Народните представители от  областта.  
4.Членовете на Областната комисия за вътрешнопартиен 
контрол.  

2) Областната  конференция  притежава  следните  компетенции:  
1. Разработва  и  приема  програма  за  дейността  на  партията  в  
областта,  програма за развитие на областта и дава 
предложения  за  национална  политика .   

2. Избира  председател  на  областното  ръководство  и  по  негово  
предложение  заместник-председател  и  член  на  ръководството  
с мандат от 4 (четири) години.  

3. Приема  свой  бюджет .   
4. Избира  делегати  за Националната конференция.  
5. Решава  всички  неуредени  в  устава  на  партията  въпроси  за  
съответната област при спазване на решенията на 
Националната  конференция  и  Националния  политически  
съвет.  

3) Областната  конференция  се  свиква  от  Областния  политически  
съвет най-малко веднъж на 4 години  и  задължително  в  срок  до  2 
месеца след провеждане на парламентарни или местни избори. Тя 
може да бъде свикана и по искане на 1/4 от членовете на 
областната организация, както и  по решение на  Националния 
политически  съвет .  Конференцията се свиква чрез писмена  
покана ,  която  съдържа  дневен  ред  на  въпросите ,  предложени  за  
обсъждане,  датата ,  часа и мястото за провеждане  и  по чия 
инициатива  се  свиква .  Поканата  се  изпраща  до  всички  членове  на  
конференцията  по  електронна поща,  или  по  друг подходящ 
начин  най-малко 7 дни преди насрочения ден.  
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Чл. 16. Областен политически съвет  

(1) Областният  политически  съвет  организира  и  провежда  
оперативното  ръководство , дейност  и  контрол  в партията в областта във 
времето  между  областните  конференции .   

(2) Областният политически съвет се състои от председател, 
заместник-председател  и  член ,  общо  3 души .   

(3) Областният  политически  съвет  има  следните  компетенции:  
1. Провежда  политиката  и  изпълнява  решенията  на  Националната  
конференция, Националния политически съвет и Областната 
конференция.  

2. Координира  и информира общинските  (районните) организации 
за следваната политика и осъществява  връзка с Националния 
политически  съвет .   

3. Подготвя  и  провежда  политическите  кампании  на  партията  за  
парламентарни ,  местни ,  президентски  и  европейски избори в 
областта .  

4. Избира  Областни  изборни  щабове  при  местни ,  президентски  и  
европейски избори. Избира Регионални изборни щабове в 
многомандатните изборни райони на своята територия при 
парламентарни  избори .  Всички  щабове  се  представят  за  
утвърждаване от Националния политически съвет.  

5. Утвърждава предложенията  на Общинските (районните) 
ръководства за общински  (районни) изборни щабове.  

6. Предлага  на  Националната  комисия  за  подбор  на  кандидатите  
своите кандидати за изборни длъжности в местната власт , за 
народни  представители ,  евродепутати  и  президент  и  
вицепрезидент .   

7. Определя  отговорници  по  населени  места ,  ако  няма  такива ,  
посочени  от  областното  събрание .   

(4) Областният  политически  съвет  се  събира  на  редовни   заседания  
поне  веднъж  седмично ,  а  най-малко веднъж месечно провежда  съвместни 
заседания с  общинските  съветници,  кметове на общини, райони и населени 
места - членове на партията.  

 
 

Чл.17. Председател на областния политически съвет.   
(1) Председателят на  областния  политически  съвет организира 

цялостната дейност на партията в съответната  област,  свиква и  ръководи 
заседанията на областния  политически съвет и предлага техния дневен ред.  

(2) Представлява партията на регионално ниво  пред 
администрацията, политическите партии и неправителствените 
организации, както и пред Районните избирателни комисии (РИК).   
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(3) Представлява  партията в  общините и населените места , в които 
няма  регистрирана  партийна  структура .   

(4) Създава структури в  общините и  населените места , в които няма 
регистрирана  структура на „Пряка демокрация”.  

(5) При  отсъствие  на  председателя функциите му се  изпълняват  от 
заместник-председателя .   

(6) При подаване  на оставка, напускане или  смърт,  функциите на 
председател  се  поемат  от  заместник-председателя ,  който  свиква  Областна  
конференция в срок от два  месеца .  

 
 

Чл. 18. Общинско (районно) събрание  
(1) Висш орган  на общинската (районната) организация е 

общинското  (районното) събрание. В  общинските (районните) събрания 
участват всички членове на  общинската (районната) организация. На 
общинските (районните) събрания могат  да присъстват и регистрираните 
симпатизанти без право на глас.  

(2) На  отчетно-изборно  общинско  (районно  събрание) присъства  
представител  на  Областния  политически  съвет .   

(3) Общинското (районното) събрание  се свиква  от ръководството  
най-малко веднъж в годината и в срок до два месеца след провеждане на 
парламентарни  или  местни  избори .  То  може  да  бъде  свикано  и  по  искане  на  
не  по-малко 1/4 от членовете на общинската (районната) организация, по 
решение на Националния политически съвет, както и от председателя на 
Областния  политически  съвет  в  случай  на  невъзможност  от  общинското  
ръководство. Събранието  се свиква  с  поканване на всички членове и 
симпатизанти чрез писмена  покана ,  която  съдържа  дневен  ред  на  
въпросите ,  предложени  за  обсъждане, датата, часа и мястото за 
провеждане  и  по  чия  инициатива  се  свиква .  Поканата  се  изпраща  до  всички  
членове и симпатизанти  по  електронна поща,  или  по  друг  подходящ  
начин  най-малко 7 дни преди насрочения ден . 

(4) Общинското  (районното) събрание: 
1. Формира  политика и приема програма за  дейността на 

партията  в  общината  (района) и  дава  предложения  за  национална  
политика . 

2. Избира председател на Общинския  (районния) съвет  и по 
негово  предложение  заместник-председател  и  член  на  ръководството  
с мандат  от  две  години.  

3. Определя кандидати  за  изборни длъжности в  местната власт.  
4. Приема  свой бюджет. 
5. Решава всички неуредени в  устава  на партията въпроси  за 

общината (района). 
6. Определя териториално  разпределение с оглед  подготовка  на 
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изборни  кампании и  посочва  отговорници  по  избирателни  секции .   
7. Подава предложения за  вътрешнопартийни  избори на всички 

равнища.  
 
 

Чл. 19. Общински (районен) съвет .  
(1) Общинският  (районният) съвет  се  състои  от  председател, 

заместник-председател  и  1 член, общо  3 души . 
(2) Общинският  (районният) съвет,  освен  редовните си заседания, 

провежда  най-малко веднъж в месеца съвместни заседания с общинските 
съветници, кметове и заместник-кметове на общини, райони и населени 
места – членове на партията, и определя местната политика на партията.  

(3) Общинският  (районният) съвет: 
1. Провежда  политиката и изпълнява  решенията  на 

Националната  конференция ,  Националния  политически  съвет  и  
общинското (районното) събрание на територията на общината . 

2. Координира  и информира членовете и  симпатизантите за 
следваната политика и осъществява връзка с областното и 
националното  ръководство  на  партията . 

3. Подготвя  и  провежда  местни  избори  и  участва  в  кампаниите  
за парламентарни, президентски и европейски избори.  

4. Предлага на Областния  политически съвет кандидати за 
местните и парламентарните избори. Изпраща свои предложения с 
кандидатури за президент и евродепутати до Комисията за подбор на 
кандидатите.  

5. Избира общински (районен) изборен щаб,  който  представя  за 
утвърждаване на  Областния политически съвет.   

6. Определя  отговорници по избирателни секции  и  населени 
места, ако няма такива посочени от общинското (районното) 
събрание.  
 
 
Чл. 20. Председател на общинския (районен) съвет .  
 (1) Председателят на  общинския  (районен) съвет  представлява  

общинската (районната) организация на партията в общината (района), в 
т.ч. и пред  Общинската избирателна комисия, свиква  и ръководи 
заседанията на ръководството  и предлага  техния дневен ред. 

(2) Председателят представлява общинската (районната) организация 
на  Областната  конференция . 

(3) При  отсъствие  на  председателя функциите му се  изпълняват  от 
заместник-председателя . 

(4) При  подаване  на оставка,  напускане  или смърт  функциите на 
председател  се  поемат  от  заместник-председателя  и  се  свиква  общинско  
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(районно) събрание в срок от два месеца.  
(5) В  случаите по предходната алинея , ако общинското/районното 

ръководство не  свика  събрание,  то се свиква от  Областния политически 
съвет.  

(6) В случай, че  Председателят трайно не изпълнява  функциите  си в 
продължение  на  6 месеца, въпросът се отнася до Областната комисия за 
вътрешнопартиен  контрол  от  председателя  на  Областния  политически  
съвет. Комисията за вътрешнопартиен контрол прекратява мандата на 
Председателя  и  ръководството  с  аргументирано  решение ,  след  като  се  
увери в неизпълнението на функциите, като възлага на председателя на 
Областния  политически  съвет  да  свика  събрание  по  реда  на  чл .  17, ал.  6 от 
Устава. 

 
 

Чл. 21. Комисии  за  вътрешнопартиен  контрол  
(1) Комисиите  за вътрешнопартиен  контрол са на две  равнища:  

1. Национална  комисия за вътрешнопартиен контрол.  
2. Областна  комисия  за  вътрешнопартиен  контрол .   

(2) Комисиите  за вътрешнопартиен контрол  гарантират  дейността  на 
членовете и ръководните органи на партията да протича в съответствие с 
разпоредбите  на настоящия устав и  действащото законодателство , като: 

1. Проверяват  сигнали  свързани  с  работата  на  партийните  
организации и  техните  членове .  

2. Решават  спорове ,  свързани  с  нарушаването  на  този  устав  от  
партиен  орган  или  отделен  член .   

3. Произнасят  се  по  направените  предложения  за  налагане  на  
предвидените  в  устава  наказания .   

4. Съдействат  за помирение при  възникнали конфликти в 
партията .   

5. Произнасят  се  по  откази  за  приемане  на  членове .   
6. Следят за  изпълнение на решенията на партийните  органи.   

(3) Националната  комисия  за  вътрешнопартиен  контрол:  
1. Се  избира от Националната  конференция в състав от 3 

(трима) члена ,  включително  председател  и заместник-председател ,  за  
срок от 4 години.  

2. Осъществява  надзор  над  дейността  на  областните  
организации и  партийни органи.    

3. Може  да  бъде  сезирана  писмено  от  всеки член на партията.  
(5) Областната  комисия  за  вътрешнопартиен  контрол:  

1. Се  избира от  Областната конференция  в  състав от 3 (трима) 
члена, включително председател и заместник-председател  за  срок  от  
2 години .  

2. Осъществява  надзор  над  дейността  на  общинските  
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(районните) организации  и  партийни  органи .   
3. Може  да  бъде  сезирана  от  всеки  член  на  партията . 
4. Прекратява  предсрочно  мандата  на  Председателя  и  

ръководството  на общинска/районна организация в случаите и по 
процедурата  по  чл .  20, ал .  6 от  Устава .   

(5) Дейността  и процедурите на всички комисия  за 
вътрешнопартиен  контрол  се  уреждат  от  Правилник ,  приет  от  
Националния  политически  съвет  на  партията . 
 

 
Чл. 22. Вътрешнопартиен защитник  

(1) Вътрешнопартийният  защитник е  призван да се  застъпва  пред 
ръководните органи  и  органите на вътрешнопартийния  контрол ,  когато  с  
действие (или бездействие) се засягат или нарушават правата на всеки 
член на партията.  

 (2) В своята  дейност  вътрешнопартийният  защитник е  независим и 
се подчинява само на Конституцията и законите на страната, както и на 
Устава на партията.  Той  се ръководи от личната си  съвест и морал. 

 (3) Дейността на  вътрешнопартийния защитник се определя  с 
Правилник ,  приет  от  Националния  политически  съвет .   

 
 

Чл. 23. Главен  секретар  
 (1) Главният секретар отговаря  за  организационното развитие на 

партията .   
 (2) Главният  секретар   участва  в  Областните конференции с право 

на  съвещателен  глас ,   прави  предложения  пред  Националния  политически  
съвет за подобряване структурата, правилата и дейността на всички 
равнища, подпомага  Областните  политически  съвети  при  осъществяване  на  
функциите им, извършва текуща оценка на състоянието на партийните 
структури.  

(3) Главният секретар  осъществява общо ръководство  на 
администрацията на партията и пряко ръководство на организационния 
отдел. 

(4) Главният  секретар  е  по  право  заместник-председател  на  
Националния  изборен  щаб . 

(5) Главният секретар  се  избира с мандат от 2 (две) години  от 
Националния  политически  съвет ,  който  одобрява  и  длъжностната  му  
характеристика и  може да му  възлага конкретни задачи и делегира права с 
нарочно  решение . 

(6) Главният  секретар  участва  в  заседанията  на  Националния  
политически  съвет  с  право  на  съвещателен  глас . 

(7) Главният  секретар е делегат  по право на Националната 
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конференция на партията.  
 
 

V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ 
ДЛЪЖНОСТИ. ИЗБОРНИ КАМПАНИИ 
 
Чл. 24. Определяне на кандидати за изборни длъжности .  

(1) Кандидатите  за изборни длъжности  се определят на базата  на 
личните  политически умения и знания и на доверието от страна на 
партията  и  симпатизантите .   

(2) Всеки член,  орган  и  структура  на  партията  могат  да  предлагат  
кандидати за изборни длъжности, като за целта представят в съответното 
ръководство следните документи: писмено заявление от  член; предложение 
или  протокол  с  оценка  на  кандидата  от  орган  или  структура  в  определения 
по  време  на  изборната  кампания  срок .   

(3) Всеки член,  орган и структура на партията могат да предлагат 
кандидати за изборни длъжности, като за целта представят в съответното 
ръководство: писмено заявление от член; предложение  или протокол  от 
орган или структура  в определения  по  време на изборната  кампания  срок.  

(4) Всеки е  редовно предложен,  когато  писмено е заявил желанието 
си да бъде кандидат за изборна длъжност и попълни личен въпросник, 
утвърден  от съответното ръководство.  

(5) Предложенията  за  кандидатури  за местната власт в малките 
общини се  приемат от  Общинските  (районните) съвети и се утвърждават от 
Областния  политически  съвет .  Предложенията  за  кандидатури  за  местната  
власт  в  големите  общини ,  за  народни  представители ,  евродепутати  и  
президент  и  вицепрезидент  от  всички  равнища  се  подават  в  Националната  
комисия по подбор на кандидатите, която прави окончателните 
предложения  по  ал .  7, т .  1 и  2 на  този  член.  

(6) За нарушения  в  процедурата за  определяне на  кандидатите за 
изборни  длъжности  може  да  се  подава  жалба  пред Националната комисия 
за вътрешнопартиен контрол  в  7-дневен срок, който е длъжен да се 
произнесе  също  в  7-дневен срок.  

(7) Националният  политически  съвет  определя  Национална  комисия  
за подбор  на кандидатите за народни представители ,  за  представители  в  
местната власт в големите общини, за евродепутати и за делегати на 
Националната  конференция  на  партията .  Комисията:  

1. Проверява  допустимостта  на  всички  кандидати  за  
съответните изборни длъжности, издигнати от Областните 
политически  съвети  и  предложени  от  Националния политически 
съвет.  

2. Предлага  кандидатите  за  съответните  изборни  длъжности  за  
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утвърждаване  от Националния политически съвет , а след 
утвърждаването им ги представя на  съответните събрания в 
зависимост от избирателната система  и избирателния район.  

3. Работата на Комисията се урежда с Правилник, приет от 
Националния  политически  съвет . 

 
Чл. 25. Изборни щабове .  

(1) Изборните щабове  на  партията  на  национално ,  регионално  
(съвпадащо  с многомандатните избирателни  райони) и общинско/районно/ 
ниво  са  временни  партийни  органи .  Те  се  избират  два  месеца  преди  
съответните избори и продължават своето действие един месец след тях.  

(2) Националният изборен щаб  се избира от Националния 
политически  съвет  по  реда  на  чл .  13, ал .  4, т .  9 от Устава и има следните 
функции: 

 1. Отговаря за провеждане на предизборните кампании за 
Народно  събрание ,  Европейски  парламент ,  Президент  на  
Републиката ,  общински  съветници  и  кметове . 

 2. Осъществява  методическо ръководство  и  контрол  над 
дейността на Регионалните и Общинските изборни щабове.  

 3. Осъществява  обучение  на  членовете  на  областните  и  
общински  изборни щабове. 

 4. Организира ,  съвместно със  съответните  ръководства  и 
щабове на партията  публични политически  кампании  на национално, 
областно  и общинско ниво в  периода  между  различните  видове 
избори.  

 5. Подпомага Комисията  по чл.  24, ал . 7 от Устава  при 
подготовка  и  обучение  на  кандидатите  за  народни  представители  и  
представители  в  Европейския  парламент  и  осъществява  обучение  на  
останалите кандидати за изборни длъжности. 

 6. Координира  на национално  ниво  отношенията  с  
коалиционни партньори по време на предизборните кампании.  

7. Излъчва  от състава си  отговорници  за различните 
многомандатни избирателни райони.  
(3) Областните (Регионалните) изборни щабове  се избират от 

Областните  политически  съвети по реда на чл.  16, ал. 3, т . 4 от  Устава и 
имат  следните  функции: 

1. Отговарят  за  провеждането  на  предизборната  кампания  на  
територията  на  съответната област (многомандатен избирателен 
район). 

2. Отговарят  за  присъствието  на  представители  на  партията  в  
изборните  секции  в  рамките  на  избирателния  район  и  излъчват  
застъпници на кандидатите.   

3. Организират  съвместно  със  съответните  ръководства  и  
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щабове на  партията  публични политически кампании на областно  и 
общинско  ниво.  

4. Председателите  на  Областните  (Регионалните) изборни  
щабове са  членове на разширения състав на Националния  изборен 
щаб.   

5. В дейността  си Областните (Регионалните) изборни  щабове 
подпомагат  дейността  на  Националния  изборен  щаб  на  регионално  
ниво  и  работят  с  него  в  отношение  на  пряка  субординация  по  всички  
въпроси .   
(4) Общинските (районни) изборни щабове  се избират от 

Общинските  (районните) съвети  и  се  утвърждават  от  Областния  
политически  съвет .  Те  имат  следните  функции: 

 1. Отговарят за  провеждането на  предизборната  кампания на 
територията на общината (района).  

 2. Отговарят за присъствието  на представители на партията в 
изборните  секции . 

 3. Ръководят предизборните кампании за общински съветници 
и  кметове .   

 4. Организират съвместно със  съответните  ръководства  и 
щабове на партията публични  политически  кампании  на  общинско  
ниво .   

 5. В дейността си Общинските (районни) изборни щабове 
подпомагат  дейността  на  Националния  изборен  щаб  и  Областните  
(Регионалните) изборни  щабове на общинско ниво и работят  с тях в 
отношение  на пряка  субординация по всички  въпроси. 
 
 

VІ. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА 
 

Чл.26. (1) Националното и областните ръководства се подпомагат от 
администрация.  

(2) Служителите  от  администрацията  не могат да заемат  изборни 
партийни  длъжности . 

(3) Администрацията  работи под прякото ръководство на главния  
секретар.  

 
 
 

VIІ. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО  
 

Чл.27. (1) Дейността на партията се финансира от 2 вида източници:  
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1. Собствени приходи.   
2. Държавна субсидия.   

(2) Собствени приходи могат да бъдат само  в съответствие  със 
законовите  изисквания:  

1. Членски внос.  
2. Дарения и завещания  от физически лица; 
3. Издателска  дейност ,  авторски  права  и  ползване  на  

интелектуална  собственост . 
4. Лихви по  депозити в  банки;  
5. Всякакви други приходи , незабранени от  законодателството 

на  Република  България .  
(3) Даренията се приемат съгласно действащото законодателство и 

съгласно  Правилник ,  приет  от  Националния  политически  съвет. Анонимни  
дарения  не  се  приемат.  

(4) Партията  създава  и  води  публичен  регистър  на  направените  
дарения съгласно разпоредбите на Закона за политическите  партии .  

(5) Разпределението на  събраните средства  към областните и 
общинските структури, както  и разходването  на събраните средства, се 
извършва  съгласно  Правилник ,  приет  от  Националния  политически  съвет и  
при  спазване  на  действащото  законодателство.  

(6) Националният  политически съвет  събира членския внос и 
определя размера и  реда  за  разходването  му .  

(7) Националният  политически съвет  приема правила  за финансиране 
на  общинските  и  регионални  организации  със  средства  от  държавната  
субсидия на партията .  
 

VIIІ. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  
 

 
Чл. 28. (1) Събранията и заседанията на структурите и органите на 
партията  са  редовни ,  когато  присъстват  повече  от  половината  им  членове .   

(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или 
заседанието няма  необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което 
събранието или заседанието на същото място и при същия дневен ред, 
започва своята  дейност и  може да взема  решения. 

(3) Решенията  се  вземат  с  мнозинство  повече  от  половината  от  
присъстващите  с  право  на  глас  освен  ако Уставът не предвижда друго 
мнозинство за вземане на решение.  

(4) Гласуването  при  вземането  на  решения  е  явно ,  освен  ако  
съответното събрание не реши да е тайно.  
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VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ 
 

 
Чл.29. (1) Партията прекратява своето съществуване с решение на 
Националната  конференция в  случаите  на  сливане ,  разделяне  и  
саморазпускане.  

(2) Решението  се  взема  с  мнозинство  от  2/3 от  всички  делегати  на  
Национална  конференция .   

(3) Прекратяване  на  партията  с  решение  на  съда  се  извършва  по  
реда на Закона  за политическите  партии. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 §1. Делегатите на Учредителното събрание  на  партията , членове  на 

общинските (районните) инициативни  съвети, имат правата по чл. 4, ал . 1-
4 от Устава до  свикването на  първото общинско  (районно) събрание на 
партията . 

 §2. В общини, в  които към момента на учредяването на партията 
няма  избрани  инициативни  съвети  и  членове  учредители ,  Националният  
политически  съвет  приема  членове  на  партията  и  упълномощава  някои  от  
тях да  осъществяват правата по чл. 4, ал.  1-4 от Устава до свикването  на  
първото  общинско  събрание  на  партията . 

 §3. Всички  партийни събрания, проведени  на делегатски  принцип 
преди  участието  в  първите  парламентарни  избори  след  учредяването  на  
партията ,  се  провеждат  на  базата  на  броя  на  записаните  членове . 

§4. Настоящият устав  е приет на Национална конференция на 
Политическа  партия  “ПРЯКА  ДЕМОКРАЦИЯ”, проведена на 29.12.2013г. в 
гр .  София, изменен  на  Национална  конференция  на  Политическа  партия  
“ПРЯКА  ДЕМОКРАЦИЯ”, проведена на 15.12.2015 г .  в  гр .  София . 
 
 


