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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Член 1. Движението за национално възраждане "Оборище" е учредено по инициатива на граждани на
Република България, обединени от желанието да съдействат за икономическо, политическо и духовно
възраждане на българското общество.
Член 2. (Изменен на 21.03.2009 г. от делегатите на Четвъртия редовен Национален събор) Движението за
национално възраждане "Оборище", наричано за по-кратко Д в и ж е н и е т о , е юридическо лице с
идеална цел, регистрирано по Закона за политическите партии със седалище в град София, община
"Сердика", улица ”Цар Иван Ш ишнан" № 29.
Член 3. Символът на Движението е изправен коронован лъв на зелен фон в ореол от златни звезди.
Знамето е зелено с извезан върху него изправен коронован лъв в ореол от златни звезди. Символът на
Движението присъства във всички негови отличителни знаци, атрибути и официални документи.
Член 4. Празникът на Движението е 14 април - датата, на която е проведено първото Велико народно
събрание в местността "Оборище" край град Панагюрище.
Член 5. Движението осъществява своята дейност на основание на Конституцията на Република България,
действащото законодателство в страната, настоящия устав и актовете на ръководните органи, указани в
този устав.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Член 6. Основните цели на Движението са:
6.1. Укрепване принципите на правовата държава, защита на политическите права и свободи и на
другите общочовешки ценности
6.2. Създаване на условия за открита политическа система, ползваща се с доверието на българските
граждани и гарантиране на тяхното участие в решаването на проблемите в национален, регионален и
местен порядък
6.3. Провеждане на действена политика в посока на национално съгласие, основано върху
политическото завещание на българските възрожденци и участието на България в евроатлантическия
интеграционен процес
6.4. Провеждане на икономически, политически и социални промени, основани върху началата на
свободата, индивидуалните права, демокрацията и хуманизма
6.5. Защита на частната собственост, свободното предприемачество и свободната конкуренция
6.6. Създаване на условия за стабилно повишение на качеството и равнището на живота на
българските граждани, за икономически ръст и екологическа безопасност
6.7. Изграждане на солидарно общество, зачитащо семейните ценности, грижите за децата,
младежите, социално слабите, пенсионерите и инвалидите
6.8. Защита
на традиционните
морални
и културни
ценности
в българското общество,
противодействие на корупцията и организираната престъпност и ограничаване на предпоставките за
тяхното нарастване
6.9. Създаване на условия и провеждане на действена политика за професионална реализация на
младите хора и ограничаване на икономическата емиграция
6.10. Изграждане на оптимален и необременителен
администрация

за
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6.11.
Политическа поддръжка за нашите съотечественици, живещи в чужбина и създаване на условия
за участие в стопанския и културен просперитет на Родината
Член 7. За постигане на своите цели и задачи Движението:
7.1. Участва в политическия живот и влияе върху формирането на политическата воля на
българските граждани
7.2. Участва в изборите и издига свои кандидати за местните и централните органи на властта
7.3. Участва със свои представители в работата на органите на централната власт и на местното
самоуправление в съгласие с действащото законодателство
7.4. Организира експертни проучвания на действащи нормативни документи, както и публично
обсъждане на проекти за нормативни актове
7.5. Организира допитвания и подписки по актуални въпроси на политическия и обществен живот
7.6. Организира публични прояви - митинги, демонстрации, събрания - за връчване и
оповестяване на резултатите от допитванията и подписките
7.7. Представлява и защитава правата и законните интереси на своите членове, а така също и на
другите български граждани пред органите на държавна власт
7.8. Излиза с инициативи по актуални проблеми на обществото и внася предложения в
държавните органи с цел тяхното решаване
7.9. Взаимодейства с политически партии, както и с организации с идеална цел, заинтересовани
от осъществяване на целите и задачите на Движението.
III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Член 8. Движението е открито за всички български граждани, които имат избирателни права, приемат
неговия устав и програма и за които не важат ограничения, установени със закон.
Член 9, Членството е индивидуално и доброволно.
Член 10. Членовете на Движението имат следните права:
10.1. Да участват в разработването и осъществяването на инициативи в местните организации и
на централно равнище
10.2. Да бъдат своевременно информирани за всички обсъждани въпроси, както и за решенията,
взети по тях, от местните и централните органи
10.3. Да участват пряко или посредством свои представители във вземането на решения на
всички равнища, както и да изказват свободно своето мнение в процеса на формирането им
10.4. Да избират и да бъде избирани в ръководните органи на Движението
10.5. Да заявяват своите кандидатури за участие в местните и в парламентарните избори
10.6. Да се обръщат към ръководните органи на Движението и да изискват отговор, когато са
нарушени техните права, съгласно настоящия устав
10.7. При несъгласие с решението на съответния орган, да обжалват неговото решение пред
висшестоящия орган, пред Комисията по етика и контрол, както и пред Националния събор
Член 11. Членовете на Движението имат следните задължения:
11.1. Да спазват устава и да работят за изпълнение на програмните цели и задачи на Движението
11.2. Да поддържат решенията на ръководните органи на Движението и да съдействат за тяхното
изпълнение
11.3. Да заплащат членския внос, указан в този устав
11.4. Да пазят доброто име на Движението и да работят за неговото утвърждаване
11.5. Да работят активно за привличане на нови членове и съмишленици
Член 12. Членството в Движението е акт на свободно волеизявление и се придобива чрез приемане на
кандидата в граждански комитет по местоживеене. Приемането става по следния ред:
/1/ Кандидатът декларира чрез писмено заявление и саморъчно написана автобиография волята си за
членство и намерението си да работи за осъществяване на целите, заложени в устава и програмата
/2/ Най-късно две седмици от подаване на заявлението от кандидата, съответният граждански комитет е
длъжен да се произнесе по него
/3/ Не по-късно от две седмици новоприетият член получава заверена от главния секретар на Движението
членска карта
Член 13. Членство в Движението се придобива също така при учредяване на граждански комитет в
съответното населено място. След утвърждаване от Националния изпълнителен комитет на учредителния
протокол, както и придружаващите го документи, учредителите се считат за членове на Движението.
Член 14 Членството в Движението се прекратява в следните случаи:
собственоръчно писмено заявление за отказ, смърт, изключване или други причини, съобразно
действащото законодателство.
/1/ При доброволно напускане
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ръководството на съответния граждански комитет
/2/ За доброволно напускане се смята също така неплащането на членски внос в продължение на 6 месеца
Член 15. Прекратяване на членство чрез изключване се налага от Общинския съфор по предложение на
Общинския изпълнителен комитет и може да има следните основания:
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15.1. Явно и публично несъобразяване с принципите на Движението и отказ за изпълнение на
решенията на местните и централни органи
15.2. Злоупотреба с имущество на организацията
15.3. Участие в политически и изборни кампании на друга политическа сила
15.4. Извършено тежко умишлено престъпление
Член 16. Предложението за изключване, направено от Общинския изпълнителен комитет задължително се
изпраща в писмен вид на съответния член на Движението. Уведомлението съдържа покана за присъствие
за Общинския събор и се изпраща най-малко една седмица преди датата на неговото провеждане.
Решението за изключване се взема с квалифицирано мнозинство от Общинския събор.
Член 17. Член на Движението, чието членство е прекратена, може да обжалва решението пред Комисията
по етика и контрол в срок 1 месец от налагане на мярката. До произнасяне на окончателното решение
мярката е валидна.
IV. СТРУКТУРА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Член 18. Ръководните и контролните органи на Движението са:
18.1. Национален събор
18.2. Главен секретар
18.3. Национален политически съвет
18.4. Национален изпълнителен комитет
18.5. Комисия по етика и контрол
18.6. Областен граждански комитет
18.7. Областен събор
18.8. Областен политически съвет
18.9. Областен изпълнителен комитет
18.10. Общински граждански комитет
18.11. Общински събор
18.12. Общински изпълнителен комитет
18.13. Местен граждански комитет
Член 19. Основна организационна структура на Движението е Общинският граждански комитет.
Член 20. Всички общински граждански комитети, изграждат свободно своите съставни структури в рамките
на съответните населени места. Структурите на гражданските комитети в София, Пловдив и Варна се
изграждат на основата на специфичното административно устройство на тези общини.
Член 21. Всички общински граждански комитети на територията на дадена област съставляват Областен
граждански комитет.
V. МЕСТНИ, ОБЩИНСКИ И ОБЛАСТНИ ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТИ
Член 22. Общинските граждански комитети осъществяват политиката на Движението на територията на
съответната община и в съответното населено място. За формирането им са необходими най-малко петима
членове.
Член 23. Общинските граждански комитети работят по настоящия устав, както и по собствен устройствен
правилник, утвърден непосредствено след учредяването им.
Член 24. Висш орган на Общинския граждански комитет е Общинският събор, който се свиква веднъж в
годината. Общинският събор избира Общинския изпълнителен комитет, оперативен орган за ръководство
на Общинския граждански комитет.
Член 25. Общинските граждански комитети разработват собствени програми, съобразени с актуалните
проблеми в съответните общини и сами определелят чеслеността на своето ръководство. Те имат следните
функции:
25.1. Работят за осъществяване целите на Движението
25.2. Определят микрорайоните и населените места, в рамките на които се изграждат местни
граждански комитети
25.2. Участват в изборите за централна власт и за органи за местно самоуправление
25.3. Определят в рамките на Общинския събор кандидатите за кметове и за съветници в рамките
на общината
25.4. Набират членове, поддръжници и съмишленици на Движението на територията на общината
25.5. Организират подписки, допитвания и други, свързани с общественозначими проблеми в
национален и местен мащаб
25.6. Организират източници на приходи и разходват средства, съобразно настоящия устав
25.7. Координират своята дейност с другите граждански комитети нд територията на областта
25.8. Организират набирането и разпределението на членския внос, включително частта от него,
определена за издръжка на общите дейности на Движението.

Член 26. Местните граждански комитети се формират съгласно Устройствения правилник на съответния
Общински граждански комитет. Местните граждански комитети подлежат на утвърждаване от
Националния изпълнителен комитет.
Член 27 Областният граждански комитет се състои от всички членове на Движението на територията на
съответната област.
Член 28. Органи на Областния граждански комитет са:
28.1. Областният събор
28.2. Областният политически съвет
28.3. Областният изпълнителен комитет.
Член 29. Областният събор се провежда веднъж на две години, най-късно 30 дни преди провеждането на
Националния събор
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Член 30. Областният събор избира Областен изпълнителен комитет - председател и четирима членове.
Основните функции на Областния изпълнителен комитет са свързани с координирането на работата на
Общинските граждански комитети, свикването на Областния събор, свикването, подготовката и
провеждането на заседанията на Областния политически съвет.
Член 31. Областният политически съвет се състои от по един представител на всеки общински граждански
комитет и заседава най-малко веднъж на три месеца. Неговите функции са:
31.1. Взема решение за свикване на Областния събор, определя дневния ред и нормата на
представителство
31.2. По предложение на Областния изпълнителен комитет утвърждава Областния изборен щаб и
плана за провеждането на изборната кампания
31.3. При липса на възможност за провеждане на Областен събор разглежда и утвърждава
кандидатурите за народни представители
Член 32. Народните представители, кметовете и съветниците, сьабразно своето местожителство, са
делегати по право на Общинския събор, както и на Областния събор.
VI. НАЦИОНАЛЕН СЪБОР
Член 33. Върховен орган на Движението е Националният събор, който се провежда веднъж на четири
години. Той има следните правомощия:
33.1. Приема, изменя и допълва устава
33.2. Приема, изменя и допълва програмните документи, както и други документи, свързани с
цялостната политика на Движението
33.3. Взема решения за прекратяване на Движението или за сливането му с друго
33.4. Приема отчетите на Националния изпълнителен комитет и на Комисията по етика и контрол
33.5. Избира с мнозинство от две трети главен секретар; при липса на необходимия брой гласове
се провежда второ гласуване, при което за избран се счита кандидатът, получил най-много гласове
33.6. Избира с обикновено мнозинство останалите членове на Националния изпълнителен
комитет, избира с обикновено мнозинство председателя и членовете на Комисията по етика и контрол
33.7. Приема оставките и освобождава от длъжностите им главния секретар и членовете на
Националния изпълнителен комитет
33.8. Взема решения по жалби, отправени от членове на Движението
33.9. Взема решения за членство в международни организации
Член 34. Решението за провеждане на Национален събор се приема от Националния изпълнителен
комитет съгласно сроковете, реда и начина, указани в този устав. Решението за редовен Национален
събор се оповестява публично най-малко два месеца преди насрочената дата. Решението съдържа:
времетраенето, датата и мястото на провеждане, дневния ред, нормата на представителство.
Член 35. Всички делегати подлежат на избор в съответните граждански комитети, с изключение на
народните представители, членовете на Националния изпълнителен комитет и на Комисията по етика и
контрол, които са делегати по право. Нормата на представителство се определя така, че всеки общински
граждански комитет да има най-малко един делегат, който да го представлява на националния събор.
Член 36. Националният събор може да започне своята работа при наличието на кворум от две трети от
общия делегатски състав. При липсата на такъв кворум Националният събор се отлага с един час, след
което може да започне работа, ако са налице повече от половината от делегатите. При липса и на този
кворум, Националният изпълнителен комитет насрочва нова дата за провеждането на Национален събор в
срок не по-късно от един месец.
Член 37. Освен предвидените в този устав изключения, Националният събор взема всички свои решения с
явно гласуване и с обикновено мнозинство.
Член 38. С мнозинство от 2/3 и явно гласуване се вземат решения, които се отнасят до промени и
допълнения в устава, до прекратяване или сливане на Движението с друга организация.
Член 39. Извънреден Национален събор може да бъде свикан от Националния изпълнителен комитет или
по искане на 1/5 (една пета) от Общинските граждански комитети. В този случай те депозират в
Националния изпълнителен комитет протоколни решения от заседанията на Областните изпълнителни
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комитети. Ако в срок две седмици от искането на една десета от членовете на Движението
Изпълнителният комитет не свика извънреден Национален събор, то съгласно закона, той може да бъде
свикан от Районния съд.
VII. НАЦИОНАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ
Член 40. Националният политически съвет се състои от членовете на Националния изпълнителен комитет,
от по един представител на гражданските комитета - учредители на Движението, от по един представител
от всеки Областен съвет, както и от народните представители. Националният политически съвет може да
увеличава своя състав в размер на не повече от 1/5 (една пета) посредством избор на изтъкнати членове
на Движението с доказан професионализъм и известност в обществото.
Член 41. Националният политически съвет се свиква от Националния изпълнителен комитет и се
председателства от главния секретар.
/1/ Заседанията се провеждат поне веднъж на шест месеца в периода между два Национални събора.
/2/ На първото свое заседание Националният политически съвет приема Правилник за работа, който
съдържа начин за определяне редовността на заседанията, тяхната продължителност, начините на
вземане на решенията и на контрол върху тяхното изпълнение
Член 42. Националният политически съвет има следните правомощия:
42.1. Определя целите на Движението между два Национални събора и актуализира програмните
документи
42.2. По предложение на Националния изпълнителен комитет утвърждава нормата за
представителство на Националния събор, структурата и комисиите по неговата подготовка и провеждане
42.3. По предложение на Националния изпълнителен комитет утвърждава състава на постоянните
комисии, а така също техния бюджет, структура и щат
42.4. Приема и утвърждава отчетите на Националния изпълнителен комитет
42. 5. Утвърждава Правилник за работа на Комисията по етика и контрол
42.6. По предложение на Националния изпълнителен комитет приема Правилник за прилагане на
устава на Движението.
VIII. НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ
Член 43. Националният изпълнителен комитет осъществява оперативното ръководство на Движението и
изпълнява решенията на Националният събор и на Националният политически съвет
Член 44. Националният изпълнителен комитет е в състав от 7 /седем/ члена, включително главния
секретар.
Член 45. Членовете на Националния изпълнителен комитет имат конкретни задължения, определени на
неговото първо заседание. Всички те оглавяват постоянни комисии, измежду които задължителни са
комисиите по организационните въпроси, по програмната политика, по международните контакти и по
финансовата дейност.
Член 46. Главният секретар, а така също членовете, които оглавяват четирите комисии, указани в
предходния член, се ползват от правилото ех officio, по силата на което участват с право на глас в
заседанията на всички органи в рамките на Движението с изключение на Комисията по етика и контрол.
Член 47. Националният изпълнителен комитет работи по Правилник, утвърден от Националния
политически съвет. В Правилника задължително се уреждат въпросите, свързани с периодичността на
заседанията, кворума, начините за вземане на решения и контрола върху тяхното изпълнение.
Член 48. Заседанията на Националния изпълнителен комитет се ръководят от главния секретар.
Член 49. Националният изпълнителен комитет има следните правомощия:
49.1. Осъществява оперативното ръководство на Движението
49.2. Образува и предлага за утвърждаване на Националния политически съвет постоянни
комисии по отделните направления в дейността на Движението
49.3. Изпълнява бюджета по приходната и разходната част
49.4. Координира дейността на гражданските комитети
49.5. Приема текущите отчети на постоянните комисии
49.6. Организира обучението на членовете на изборни длъжности
49.7. Осъществява контакти и подписва споразумения с други организации у нас и в чужбина
49.8. Взема решение за свикване на Национален събор
49.9. Подготвя и предлага за утвърждаване от Националния политически съвет и от Националния
събор на проектите за отчети, резюлюции, програмни документи и промени в устава
49.10. Подготвя и предлага за утвърждаване от Националния политически съвет Правилник за
прилагане на устава на Движението.
Член 50. Главният секретар ръководи дейността на Движението и го представлява пред всички физически
и юридически лица.

IX. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И КОНТРОЛ
Член 51. Комисията по етика и контрол наблюдава работата на всички органи и структури и отговаря за
уставната съобразеност на решенията, както и за финансовата политика на всички равнища в
Движението.
Член 52. Комисията по етика и контрол е в състав от 5 /пет/ члена, включително председател.
Член 53. Редовните заседания на Комисията се провеждат веднъж на всеки три месеца. Заседанията се
ръководят от председателя.
Член 54. Комисията по етика и контрол има следните функции:
54.1. Приема, разглежда и взема окончателни решения по жалби на членове, на които е наложена
мярката «изключване»
54.2. Приема, разглежда и взема окончателни решения по жалби на членове във връзка с
организационни решения на гражданските комитети
54.3. Приема, разглежда и взема окончателни решения по възникнали спорове между граждански
комитети
54.4. Приема, разглежда и взема решения по жалби, оспорващи редовността на провежданите
избори за ръководни органи на гражданските комитети, както и за делегати на Конгреса.
54.5. Осъществява финансов контрол върху дейността на всички органи в рамките на Движението
Член 55. Решенията на Комисията са окончателни и задължителни за всички структури и органи на
Движението и могат да бъдат променяни само от Националния събор.
X. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И ЧЛЕНСКИ ВНОС
Член 56. Източници на средства на Движението са:
1. Встъпителни вноски и членски внос
2. Дарения и завещания
3. Средства от издателска и рекламна дейност в съгласие с идеалните цели на Движението
4. Субсидии от държавния бюджет
Член 57. Членският внос в Движението се определя от Националния политически съвет за всяка
финансова година поотделно.
Член 58. Представителите на Движението в законодателната власт, в органите за местно самоуправление,
както и във висшата държавна администрация, заплащат членски внос в размер и начин, указан в нарочен
Правилник, утърден от Националния политически съвет.
Член 59. Финансовата дейност на Движението е открита. Приходите и разходите за изтеклия период се
оповестяват веднага след конгреса в страницата на Движението в Интернет, както и посредством платена
публикация в централен всекидневник.
Член 60. Движението може да притежава движимо и недвижимо имущество, вещни права и интелектуална
собственост.
Член 61. Паричните фондове, с изключение на средствата, постъпили от държавна субсидия, се
образуват, набират и разходват с актове на Националния изпълнителен комитет.
Член 62, Движението може да разполага със собствени печатни издания. Техният статут се приема и
утвърждава от Националния политически съвет по предложение на Националния изпълнителен комитет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 63. Движението може да сключва споразумения за сътрудничество с организации, регистрирани по
Закона за лицата и семейството, заинтересовани от осъществяване на целите, указани в този устав.
Упълномощени представители на тези организации могат да участват в работата на всички органи на
Движението,
съобразно
равнището
на споразумението:
местно,
регионално
или
национално.
Упълномощените представители на тези организации имат право на становище по всички въпроси,
залегнали в споразумението за сътрудничество между Движението от една страна и съответната
организация - от друга.
Член 64. Движението се прекратява при:
1. сливане във или вливане в друга партия
2. разделяне На две или повече партии
3. саморазпускане съгласно устава
4.
разпускане по решение на Върховния касационен съд.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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&1. Този устав е приет, обсъден и одобрен едиодушно от учредителния събор, проведен на 3 и 4 юни, и 8
юли 2ЛПП г и гпдп
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