УСТАВ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ПП „Нова България”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Политическа партия „Нова България“ е политическа партия, учредена и
регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за
политическите партии.
Чл. 2. Наименованието на партията е ПП „Нова България“ .
Чл. 3. Седалището и адресът на управление на ПП „Нова България“ е София
ПОО.район „Витоша”, ул. „Константин Петканов” № 6.
Чл. 4. Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се
поставят върху всички документи и издания на ПП „Нова България“ .
СИМВОЛИ
Чл. 5. (1) Символите наП П „Нова България“ са знак, знаме и печат.
(2) Знакът на ПП „Нова България“ има формата на кръг и е рамкиран в зелено.
Мотото „Помни миналото, създай бъдеще!“, както и името на партията, са поставени в
синя рамка, която опасва кръга. В центъра му е изобразена лъвска глава в профил с
отворена уста, рамкирана с щит. Главата на лъва е разделена на три части, съответно
(отгоре-надолу) в цветове бяло, зелено и червено.
(3) Знамето е тъмносиньо, като знакът на партията е разположен в центъра.
(4) Печатът на ПП „Нова България“ има формата на кръг. В горната част на
външната рамка на кръга е изписано името на партията - ПП „Нова България", а в
долната - мотото „Помни миналото, създай бъдеще!“. В центъра на кръга е изобразена
лъвска глава с отворена уста, рамкирана в щит.
ЦЕННОСТИ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ НА
ПП „НОВА БЪЛГАРИЯ“
Чл.6. (1) ПП „Нова България“ е част от българската, европейската и световната
демократична общност. ПП „Нова България“ е партия с нови, конкретни и
научнообосновани цели, които ще направят държавното управление по-ефективно, ще
повишат жизнения стандарт на населението на страната и ще защитават
индивидуалните права и законните интереси на всеки един гражданин. ПП „Нова
България“ е партия на и за гражданите.
(2) ПП „Нова България“ е против съществуването на привилегии за определени
обществено-политически и икономически кръгове и за възстановяване на
индивидуалните права на гражданите. Политическата партия е гражданска по произход
и цели, демократична по дух и характер, безкомпромисна по отношение на
отстояването на водещите принципи на модерното гражданско общество и на
съвременната държава.
ЦЕЛИ
Чл. 7. Основните цели, които ПП „Нова България” си поставя и преследва, са:
( 1) Повишаване на качеството на живот на българските граждани;
(2) Защита на правата на всеки гражданин на Република България;
(3) Реформи в здравеопазването, съдебната система, пов
икономическия растеж;

(4) Завършване на реформата в образованието и насърчаване на културата и
изкуствата;
(5) Изграждане на предвидима и устойчива институционална среда, която да
гарантира високо качество на публичните услуги и привличане на инвестиции;
(6) Издигане ролята на гражданското общество в управлението на държавата;
(7) Укрепване на доверието на обществото към държавните институции и
премахване на корупцията;
(8) Създаване на предпоставки за професионална реализация на младите хора в
България;
(9) Въвеждане на ясни правила и намаляване на бюрокрацията в
администрацията на всички нива;
(10) Въвеждане на електронно правителство;
(11) Достойно заплащане за всеки български гражданин, отговарящо на
положения от него груд;
(12) Постигане на прозрачност в управленските процеси и процеса па вземането
на решения.
(13) Засилване на ролята на местното самоуправление.
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕДИТЕ
Чл. 8. Постигането на целите на партията и механизмите, по които те ще се
реализират, са описани подробно в „Системна стратегия за ускорен икономически
растеж на Република България“ . която е основен програмен документ на партията.
ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ
Чл. 9. (1) Член на 1111 „Пова България“ може да бъде всеки пълнолетен
български гражданин, който:
1. притежава избирателни права;
2. е съгласен и приема Устава на 111 1 „Нова България“ и програмните документи;
3. не е член на друга политическа партия;
4. е подписал декларация, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5. е готов да работи за осъществяване на целите и задачите на Г1Г1 „Нова България“;
6. не е сътрудничил на службите па Държавна сигурност и на други служби с
репресивни функции, съществували по време на тоталитарния режим, наложен от БКП
в НРБ.
(2) Членуването в 1111 „Нова България“ е доброволно и е израз на лична воля и
желание.
Чл. 30. (1) Приемането за член на 1111 „Пова България“ се извършва въз основа
на писмено заявление от кандидата, декларация за приемане на Устава и програмните
документи на 1111 „Нова България“ и за съответствие с изискванията на чл. 9 от този
Устав, подадени до Постоянната комисия по човешки ресурси чрез Председателя на
Общинския съвет по постоянния или настоящ адрес на кандидата, при липса на
общинска организация по адрес на кандидата, заявлението се подава по негов избор в
най-удобната общинска организация в региона.
(2) Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати заявлението до
Постоянната комисия по човешки ресурси в седемдневен срок от подаването му. В
случай, че Председателят не изпълни това си задължение, кандидатът има право-да
подаде заявлението в 1юстоянната комисия по човешките ресурси.
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(3) Членството в ПП „Пова България“ възниква от момента на решен
Постоянната комисия по човешки ресурси за приемане на новия член.

(4) Решението за отказ за приемане на член подлежи на обжалване пред
Националния съвет. Жалбата се подава чрез Постоянната комисия по човешки ресурси
до Националния съвет в 7-дневен срок от уведомяването. Националният съвет се
произнася с решение в едномесечен срок от подаването на жалбата. Решението на
Националният съвет е окончателно.
(5) Председателят на Националния съвет изпраща копие от решението за
приемане на нов член на Областния председател, който вписва новия член в Областния
партиен регистър.
(6) Учредителите на ПП „Нова България“ стават членове на партията по право, с
факга на участието си в учредяването.
(7) Данните по ал. 5 се вписват ежемесечно в Национален електронен регистър
на членовете на ПП „Нова България“. За поддържането на регистъра отговаря
заместник-председателят на партията по организационнага част.
(8) Приетият за член на ПП „Нова България“ членува в организацията на
партията в общината по настоящ адрес или най-близката такава.
Ч л. 11. (1) Всеки член на ПП „Нова България“ има право:
1. Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва при вземането на
решения и в провеждането на политиката на ПП „Нова България“ по предвидения в
Устава ред;
2. Да избира и да бъде избиран в органите на ПП „Нова България“ в съответствие с
разпоредбите на този Устав;
3. Да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на ПП „Нова
България“ за изборни длъжности;
4. Да иска и да получава информация от партийните органи;
5. Да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност.
(2) Членството в ПП „Нова България“ не създава никакви предимства.
Чл. 12. (1) Всеки член на ПП „Нова България“ е длъжен:
1. Да спазва Устава и да отстоява ценностите на ПП „Нова България“;
2. Да допринася за доброто име и успешната политика на ПП „Нова България“ и да
работи за осъществяване на нейните цели и задачи;
3. Да плаща членски внос в размер, определен от Общото събрание;
4. Да изпълнява решенията на органите на ПП „Нова България“.
(2)
Общинският съвет може да разреши на член на ПП „Нова България" да
заплаща такса за членски внос в половин размер по социални причини.
Чл. 13. (1) Членството в ПП „Нова България“ се прекратява:
1. Доброволно - от момента на подаване на заявление за прекратяване на членството
пред Постоянната комисия по човешките ресурси.;
2. С изключване - по решение на Постоянната комисия по човешките ресурси при
поведение, което уврежда интересите на ПП „Нова България“, уронва престижа на
партията или противоречи на Устава, програмните документи или решенията на
неговите органи, както и при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
3. При отпадане - от момента на констатирането от Общинския съвет на системно
неплащане на членския внос, удостоверено с най-малко две писмени покани от
Общинския съвет към съответния член за плащане на дължим членски внос за една
година;
4. В други предвидени от закона случаи.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 решението за изключване може да се взейеДЗГтя;
Националния съвет.
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СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ НА 1111 „Нова България“
Чл. 14. Органите на партията са национални и териториални
Националните органи са:
Общо събрание
Изпълнителен съвет
Председател
Национален съвет
Контролен съвет
Постоянна комисия но човешките ресурси
Постоянна комисия но етническите и социални въпроси
Териториалните органи са:
Регионални представители;
Областни Председатели и Областни съвети
Общински Председатели и Общински съвети
Клубове в страната и чужбина
В органите на партията могат да участват само членове на партията.
Решенията в партийните организации и органи се вземат с явно гласуване, при наличие
на кворум повече от половината от членовете им, с обикновено мнозинство, осъетПШТ
Устава не е предвидено друго. Член на орган на партията може да го напусне цо-евос^
желание, като мандатът се прекратява с подаване на писмено заявление до
орган или организация.

Н now1'

1.
2.

(3)
Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет.
Жалбата се подава в 7-дневен срок от уведомяването. Обжалването не спира
изпълнението на решението. Решението па Контролния съвет е окончателно.
Чл. 13а. (1) Симпатизант на Г1Г1 „Нова България“ може да бъде всеки български
гражданин, който споделя ценностите на 1111 „Нова България“ , притежава избирателни
права и не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Симпатизантите се регистрират от председателите на Общинските съвети въз
основа на подадено писмено заявление.
Чл. 136. Всеки симпатизант на 1111 „Нова България“ има следните права, които
може да упражнява посредством право на съвещателен глас:
Да участва в обсъжданията на гражданските клубове;
Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва в обсъжданията на
Общинските събрания;
Да участва в събития, организирани от Г1Г1 „Нова България“ на местно или
национално равнище;
Да участва в предварителни избори за определяне на кандидати на Г1Г1 „Нова
България“ за изборни длъжности;
Да иска и получава информация от общинските председатели за политиката на
ПП „Нова България", решенията на Политическия съвет и Националния съвет и по
актуални политически въпроси.
Чл. 13в. Всеки симпатизант на ПП „Пова България“ е длъжен да пази доброто
име и авторитета на ПП „Нова България“ и да не работи срещу нейните ценности и
цели.
Чл. 1Зг. Симпатизант на 1111 „Нова България“ се заличава от регистъра по
негово искане или по решение на Общинския съвет при неизпълнение на задължението
по чл. 1Зв. Решението на Общинския съвет за заличаване се обжалва в срок от 7 дни от
уведомлението пред Областния съвет, който се произнася в срок от 10 дни. Решението
е окончателно.

ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 15. (1) Общото събрание е върховен орган на партия ПП „Нова България-4.
Състои се от делегати, избрани от клубовете на пропорционален принцип. Неговите
правомощия са:
1. Приема, изменя и допълва Устава;
2. Приема решения за политиката на партията;
3. Избира и освобождава Председател на партията, Заместник-председатели на
партията, регионални представители и членове на Контролния съвет на партията;
4. Приема отчета на Председателя на партията и на Контролния съвет;
5. Взема решение за прекратяване на партията;
6. Приема процедурни правила за избор на органи на партията;
7. Определя годишния членски внос.
Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от всички
делегати. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда на
същото място и при същия дневен ред с явилите се делегати, независимо от техния
брой. Решенията се взимат с обикновено мнозинство с явно
гласуване,освен аков
Устава не се предвижда друго. Решенията по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 5 се взимат с2/3
мнозинство;
Общото събрание гласува създаването на Мандатна комисия в състав от петима (5)
членове. Мандатната комисия констатира легитимността на Общото събрание. Тя се
избира за срок от 4 години.
Общото събрание гласува създаването на Изборна комисия в състав от петима (5)
членове. Изборната комисия събира всички предложения за изборни длъжности и
обявява резултатите от гласуванията. Изборната комисия се избира за срок от 4 години.
(2) Веднъж на две години се провежда редовно Общо събрание. Общо събрание
може да се свиква и извънредно.
(3) Общото събрание се свиква по покана на Председателя на партията до
членовете на партията, публикувана в национален ежедневник и в интернет страницата
на партията не по-късно от един месец преди насрочения ден, която съдържа дневен
ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание. Извънредно Общо събрание
може да бъде свикано от Председателя на партията, по решение на Националния съвет
на партията, както и по инициатива на поне 30% от партийните членове /ако са до
10 000 души/ или на поне 3000 партийни члена, ако броят на партийните членове е над
10 000 души.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 16.(1) Председателят се избира от Общото събрание за срок от четири
години. Правомощия на Председателя:
1. Представлява и ръководи ПП „Нова България14, свиква и ръководи заседанията на
Изпълнителния, Националния и Политическия съвет, Постоянна комисия по човешките
ресурси, Постоянна комисия по етническите и социални въпроси.
2. Организира изпълнението на решенията на ръководните органи на партията;
3. Формулира политическите позиции на партията по текущи въпроси, възникнали
между заседанията на Политическия съвет, може да свиква извънредно Общо събрание
на партията, както и всяко Общинско и Областно събрание, като определя дневния ред
на събранията;
4. Назначава и освобождава служителите в администрацията на партията;
5. Внася в Националния съвет предложение за определяне щата на а д м и н ^ т ^ е д р * ^ ^ \

6. Председателят може да изразходва по свое усмотрение до 20 % от годишния бюджет
на ПП ..Нова България“ . Разходите се публикуват ежемесечно па електронната
страница па ГШ „Нова България;
7. Отправя искане до Контролния съвет за извършване на извънредна финансовосчетоводна ревизия на орган или организация на партията.
(2) Председателят може да делегира отделни правомощия по този Устав па
заместник-председателите на партията за определен срок.
(3) Председателят на партията може да бъде освободен предсрочно, преди
изтичането на четиригодишния му мандат, по решение на Общото събрание, взето с
мнозинство от две трети (2/3) от присъстващите на събранието делегати,
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ
Чл. 17. (1) Заместник-председателите са зрима на брой, като всеки от тях
отговаря за различна дейност: финансова, организационна и административна.
(2)
Заместник-председателите се избират от Общото събрание за срок от 4
години. Те може да бъдат освободени предсрочно, преди изтичането на
четиригодишния им мандат по свое желание, по предложение на Председателя на
партията до Изпълнителния съвет или по решение на Общото събрание, взето с
мнозинство от 50% плюс един глас от присъстващите на събранието делегати.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 18 Изпълнителният съвет е ръководен орган па партията. Състои се от
Председателя на партията и от четиримата Заместник-председатели на партията, които
се избират от Общото събрание за срок от 4 години. Изпълнителният съвет се свиква и
се ръководи от Председателя на партията най-малко един път на два месеца.
Правомощия: извършва оперативното ръководство на партията, приема правила и
вътрешни актове, уреждащи дейността на партията и правила за работата
на
териториалните органи на нартиятащрисма решения по текущи въпроси и проблеми.
Определя насоките на дейността на партията между две Общи събрания. Организира
провеждането на предизборни кампании. Определя щата па администрацията на
партията но предложение на Председателя.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
Чл. 19. (1) Националният съвет включва Регионалните представители ог страната.
Председателите на областни съвети, Председателя и Заместник-председателите на
партията.
(2) Националният съвет се свиква минимум веднъж на три
месеца от
Председателя на партията, избира Финансова комисия, приема бюджета на партията и
отчета за изпълнението му. предложен от Финансовата комисия и
одобрен от
Контролния съвет.
ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ
Чл. 21). (1) Политическият съвет е постоянно действащ орган към Председателя
на партията.
(2) Състои се от Председателя, Заместник-председателите на партията и
експерти, определяни с решение на Председателя на партията.
(3) Формулира политическите позиции па партията по текущи bj
решения по политическата стратегия на партията, определя / jiy
представителство на делегатите в случаите на свикване на извънред/ю
обшо събрание.съветва Председателя по всички въпроси.
t^

(4)
Право да свикват Политическия съвет имат Председателят и или заедно
двама от заместник-председателите на партията.
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 21. (1) Контролният съвет е контролен орган на ПП „Нова България“.
(2) Контролният съвет се състои от 3 души.
(3) Контролният съвет се избира от Общото събрание за срок от 4 години.
(4) Членовете на Контролния съвет избират помежду си Председател, който
ръководи заседанията на съвета и координира дейността му.
(5) Контролният съвет се събира минимум веднъж на шест месеца.
Чл. 22. Контролният съвет има следните функции:
1. Следи за спазването на Устава, правилниците и програмните документи на ПП „Нова
България“;
2. Следи за изпълнението на решенията на Общото събрание на ПП „Нова България“;
3. Извършва финансово-счетоводна ревизия на всички органи и организации на ПП
„Нова България“ по негова преценка или при поискване от Председателя на ПП „Нова
България“;
4. Упражнява контрол върху бюджета и следи за изпълнението му; одобрява проекта за
бюджет и го представя за приемане от Националния съвет; представя годишния отчет
за изпълнението на бюджета за одобрение от Националния съвет;
5. Упражнява контрол върху имуществото на ПП „Нова България“ и стопанските
дейности на партията;
6. Изготвя отчет за дейността си и го представя на Общото събрание;
7. Изпълнява ролята на арбитраж при възникнали вътрешнопартийни спорове;
8. Контролира дейността на Финансовата комисия и следи за целесъобразното
разходване на средствата на ПП „Нова България“ .
ФИНАНСОВА КОМИСИЯ
Чл. 23. (1) Финансовата комисия се състои от 3 души, които се избират от
Националния съвет за срок от 4 години.
(2) Финансовата комисия изготвя проект на годишен бюджет на ПП „Нова
България“, който се представя за одобрение от Председателя на партията, Контролният
съвет и се приема от Националния съвет.
(3) Финансовата комисия изготвя финансов отчет за приходите и разходите в
бюджета на ПП „Нова България“, който се представя на Контролния съвет и се
одобрява от Общото събрание.
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Чл. 24. (1) Постоянната комисия по човешките ресурси се състои от 5 души,
които се избират както следва —3 от Политическия съвет и 2 от Националния съвет за
срок от 4 години.
(2) Постоянната комисия по човешките ресурси приема и изключва членове на
ПП „Нова България” при условията на този устав, изготвя анализи и становища
относно кадровата политика на ПП „Нова България”
(3) Решенията на Постоянната комисия по човешките ресурси се взема с
обикновено мнозинство.

КОМИСИЯТА ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
Чл. 25. Комисията по етнически и социални въпроси се състои от 3 души, които
се избират от Националния съвет за срок от 4 години.
(2) Комисията по етнически и социални въпроси е експертен орган, изготвящ
анатизи и предложения, свързани с провеждане на политики по отношение на
етническите общности в Република България, подкрепа на българите в чужбина, както
и повишаване на социалния статус на българските граждани.
РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Чл. 26. (1) Регионалните представители са двадесет и осем на брой - по един
отговаряш за всяка област в страната, се определят от Изпълнителния съвет.
(2) Всеки регионален представител организира изпълнението на решенията на
националните ръководни органи на територията на един регион, като:
а) Координира работата на областните организации, попадащи в неговия регион;
б) Решава регионални политически въпроси.
(3) Регионалните представители участват по право в Националния съвет.
Чл. 27. Регионалните представители се номинират и избират от Изпълнителния
съвет за срок от 4 години. Могат да бъдат сменени по предложение на Председателя на
партията от Изпълнителния съвет с обикновено мнозинство.
ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ
Чл. 28. (1) Създава се Областен съвет за всяка област.
(2) Областният съвет се състои от Председател на Областния съвет (Областен
председател), Заместник-председател и Председателите на общинските съвети в
областта.
(3) Областният съвет разработва стратегия и политика за развитие на областта,
която представлява и организира провеждането на предизборната кампания на
територията на областта. Свиква се на всеки три месеца. Ръководи се от Председателя
на Областния съвет.
ОБЛАСТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 29. (1) Областният председател е член на ПП „Нова България“.
Председателят ръководи Областния съвет и провежда политиката на партията в
областта.
(2) Областният председател и заместник-председателят на областта се избират
на Областно събрание за срок от 2 години. Областното събрание е съставено от
делегатите на клубовете в съответната област и се свиква от Председателя на партията
или от съответния регионален представител.
(3) Областният председател може да бъде сменен от Областното събрание при
искане па повече от половината от делегатите с право на глас или по предложение на
Председателя на партията. Областният председател се отзовава с мнозинство от 2/3 от
присъстващите делегати, при кворум от поне половината от делегатите.
ОБЩИНСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ И
ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Чл. 30. (1) Общинските организации се формират от местните клубове на
територията на общината. В градовете с районно деление се формират ,р й и о н н и т ^ \
организации, които имат статут на общински.
/
Л \
Всяка общинска организация се ръководи от Председател. Председателят,' ЗаместникПредседателят и Секретарят образуват Общински съвет, който cel избира ,сй ^
-

\

Общинското събрание за срок от четири години. Общинското събрание е съставено от
делегатите на клубовете в съответната община и се свиква от Председателя на партията
или от съответния регионален представител.
Общинското събрание изслушва и приема ежегоден отчет на Председателя на
Общинския съвет за дейността на територията на общината. Общинското събрание
може да прекрати предсрочно мандата на Общинския съвет по предложение на
Председателя на партията с обикновено мнозинство и при кворум от поне половината
от делегатите.
(2) Делегатът е член на партията, избран за срок от една година от клуба, в който
членува, за да участва при избирането на Общински съвет, на Областен председател,
както и за да бъде делегат в Общото събрание на партията. Нормата на
представителство за делегатите и правилата за техния избор се определя от
Националния съвет. Делегат може да бъде сменен по всяко време от клуба, който го е
избрал.
(3) Общинският съвет се събира най-малко един път на месец и осъществява
политиката на партията на територията на общината. Приема, изключва и констатира
отпадането на членове на партията.
(4) Председателят на Общинския съвет свиква Общинския съвет, определя
дневния ред за неговото провеждане и го ръководи, организира изпълнението и
решенията на партията.
КЛУБОВЕ
Чл. 31. (1) Членовете на ПП „Нова България“ формират на доброволен
принцип клубове, състоящи се от минимум 5 (петима) членове на партията. Те могат
да се формират на териториален или на тематичен принцип, съобразно интересите на
техните членове. Клубовете избират делегати от своя състав, които да ги представляват
в общински, областни и национални форуми, организират изпълнението на решенията
на партията по места. Управляват се от Председател, който ръководи и организира
дейността на клубовете. Председателят на клуба се избира от членовете на клуба.
Клубовете взимат решения с явно гласуване, обикновено мнозинство при кворум поне
половината от членовете, като при липса на кворум заседанието се провежда след 1 час
на същото място с явилите се членове, независимо от техния брой, но не по-малко от 5
членове.
(2) На доброволен принцип могат да се създават и Граждански клубове, които
подпомагат дейността, инициативите и разяснителната работа на ПП „Нова България“
за развитие на гражданското общество. Те имат право да формулират мнения и
предложения по всички въпроси от политиката и дейността на ПП „Нова България“.
Членове на гражданските клубове са симпатизантите, регистрирани на съответната
територия, както и граждани с избирателни права без статут на индивидуални
симпатизанти.
(3) Гражданските клубове избират Председател, за което уведомяват съответния
общински председател.
(4) Гражданските клубове могат да провеждат и неприсъствени събрания чрез
интернет-форуми или други подходящи технически средства, по ред, определен от
самите тях.
(5) Председателите на граждански клубове участват в заседанията на Областния
съвет с право на съвещателен глас.

ФИНАНСИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 32. Дейността на ПП ..Нова България" се финансира от собствени приходи и
от държавна субсидия в съответствие с правилата и ограниченията, предвидени в
закона.
Собствени приходи
Чл. 33. Собствените приходи на ПП „Нова България“ могат да бъдат от:
Членски внос;
Собствени недвижими имоти, лихви по парични депозити в банки и доходи от
ценни книжа, доколкото това не противоречи на закона;
Дарения и завещания от физически и юридически лица;
Издателска дейност, авторски нрава и ползване на интелектуална собственост,
както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали
с партийно-пронагандно съдържание;
Всички останали позволени от закона форми на финансиране.
Членски B I I O C
Чл. 34. (1) Размерът на членския внос се определя по предложение на Общото
събрание, което гласува сумата на месечна база. Членският внос се събира по банков
път по сметка на партията.
(2)
Членовете и симпатизантите на партията могат да правят и допълнителни
доброволни вноски.
Ползване на държавна субсидии
Чл. 35. ПП „Нова България" ползва държавна субсидия в случаите и по реда,
определени в закона.
Финансов контрол
Чл. 36. Финансовият контрол върху дейността на ПП „Нова България“ се
осъществява по предвидения в закона и Устава ред.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПП „Нова България“
Чл. 37. ПГ1 ..Нова България" се прекратява при:
1 Решение на Общото събрание за сливане с или вливане в друга партия;
2 Решение на Общото събрание за разделяне на две или повече партии;
3. Решение за саморазпускане.
Решенията на Общото събрание по предходните точки се вземат с мнозинство от 2/3 от
делегатите на Общото събрание.
Преходни и заключителни разпоредби
§ ]. Сътрудници на Шесто управление на бившата Държавна сигурност не могат да
бъдат членове на националните ръководни и контролни органи на партията, както и на
общинските и областните ръководства.
§ 2. Настоящият устав отразява промените, прието на общото събрание, проведено на
14.11.2015 год.

