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УСТАВ
II \ Mil К О И
Рааде.1 I Общи положения
1. 11аименование
I I I кшменомапнето ма партията е „К О Й ".
1.2. В международната кореспонденция наименованието се изписва K O I
2. С IIMBO.N1
2.1.

..К О Й " има печат с надпис ..К О Й ", който се съхранява от Председателя на

моли гическия съвет.
2.2.

Всеки

Раионна партийна организация има свой печат със съшия надпис и

наименованието на съответното населено място или териториална единица.
2.3.

Символът па 1111 „ К О Й " е правоъгълник с вписани името ма партия и нейния

тевиз.
2 4. Девизът па „ К О Й “ е
2.5.

С имволите

Ко м п е те н тн о ст, отговорност н и сти н а ".

се възпроизвеждат

върху

членските

карти,

значки,

партийните

юкумепги. агитационни материали, печатни издания и други носители.
3. ( е чал и I цето па 1III „ К О И " е в град София. Адрес :
(.офия 1421. ул. ..Свети I еодосий Търновски" № 9
4 I. Целите па 1111 ..К О Й " са:
4.1.1. Разви тме па демокрацията и сониалното пазарно стопанство;
4.1.2. 11овишаване на благосъстоянието на гражданите;
4.1.4. Сигурност за бизнеса и гражданите;
4.1.4. 11рофесионалпо. качес твено и прозрачно управление;
4.1.5. Върховенството па закона;
4 .1 6. Децентрализация на властта;
4.1.7. Увеличаване на прякото участие па гражданите в управлението на Държавата.
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4.1 ..X. Участие в управлението на Държавата.
4.2. 11ачипа та постигаме па целите е чрез избори да ее влезе в управлението на Държавата на
всички нива.

Раздел II П р ави л а та opi апнтацпига ид ейността на П П „ К О Й “
5. Организационните структури на I III „ К О Й " са териториални и национални.
6. Териториални структури на Партията са Районните партийни организации, които се
opi анизмрат, съответно на администрагивно- териториален принцип.
7. Районната партийна организация се състои от всички членове на партията на територията
па с к о т ветпия район.
7.1. Членове на Районната партийна организация могат да са само лица. които имат
постоянен адрес па тери торията на съответната община. Районната партийна организация се
образува от не по-малко от 5 лица. членове па Партията, които инициират свикване на
райопна конференция за създаване па Бюро на районната партийна организация.
7.2. Па територията на една регионална единица може да има само едно бюро на
районната партийна организация.
7.4.
Районната партийна организация и нейното ръководство се регистрира в районния
pei исткр. конто се води и поддържа от Организационният секретар на политическата партия.
Х.Райомпа конференция
X I . Районни конференция се състои от всички членове на Районната партийна
optампзация. Когато членовете на организацията еа повече от 100 човека. Райопна
конференция се провежда с делегати, избрани по норми за представителство, утвърдени от
Изпълнителното бюро на политическата партия.
X 2. Районната конференция се свиква най-малко веднъж годишно от Секретаря на
районната партийна организация, но решение на бюрото на районната партийна организация
или по искане на една трета от членовете на Районната партийна организация.
Х.4. Районната партийна конференция се свиква със съобщение, което се закача на
впдмо място в адреса на Районната партийна организация и се публикува на интернет
е I раница та ма Партията. В съобщението се посочват времето, мястото и дневния ред на
конференция. Невключени в поканата въпроси не могат да бъдат поставяни за разглеждане
от Районната партийна конференция.
9. Функции па Райопна партийна конференция:
9.1. Определя основните насоки за работа на Районната партийна организация:
9.2. Избира между своите членове Бюро па районната партийна организация:
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9.3. Предлага на Изпълнителното бюро кандидати за изборни длъжности в местната
власи за народни представители, президент и вицепрезидент на Република България, по
правила, утвърдени от Изпълнителното Бюро;
9.4. Утвърждава съгласуваните с Изпълнителното бюро кандидати за представители в
м е с т а т а власти в Парламента на Република България за съответния избирателен район.
(>.5. Избира делегати за Конгреса;

9.6.

Приема становища но въпроси от местен характер.

10. Райоппа пар тийна конференция е закон на. ако па нея присъстват повече о г половината от
всички избрани делегати. При липса на кворум в начално обявените ден и час. събранието се
отлата с един час и се провежда с явилите се членове при обявения дневен ред.
I I. Решения та се взимат с обикновено мнозинство от присъстващи те членове.
12. Районната партийна организация се ръководи от Бюро на районната партийна
организация, което се състои от 3 до 9 (девет) члена на Районната партийна организация.
13. Членовете па Бюрото па районната партийна организация имат мандат от 4 (четири)
тодиип и се избират от Райоппа партийна конференция.
14. Фхпкции па Бюрото на районната партийна организация:
14.1. Осъществява политиката на 1111 ..К О Й “ на територията на общината;

14.2. Отговаря та изпълнението на решенията па Районната партийна конференция и
националите партийни органи;
14.3. Информира членовете и симпатизантите на Партията за следваната политика;

14.4. Приема и изключва членове на партията;

14.5.
общината;

Организира

провеждането

на предизборната

кампания

на

територията на

14.6. Изпълнява и други функции, възложени му от Националните органи и Районната
партийна конференция.
15. Бюрото па районната партийна организация избира измежду членовете си Секретар на
районната партийна организация.
16. Фчпкцпи ма Секретаря па Районната партийна организация:
16.1. Представлява Районната партийна организация;
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16.2. Ръководи дейността на Район мата партийна организация и Районната партийна
конференция;
16.3. Организира и отговаря за изпълнението на решенията па Районната партийна
конференция и националните партийни органи; изпълнява функции, възложени му от
националните органи. Районната партийна конференция и Бюрото на районната партийна
opi анизация.
16.4. Пази партийния печат на Районната партийна организация;
16.5. Удостоверява е подписа си протоколите и решенията на Районната партийна
конференция. Бюрото на районната партийна организация и на документите, които са в кръга
па м ею вию пълномощия.
17. Бюрото на районната партийна организация се свиква на заседание в оперативен порядък
най-малко един път месечно от Секретаря на Районната партийна организация или не помалко от 1/3 от членовете му. Заседанието се води от Секретаря, а при отсъствието му от
избран от бюрото член. Решенията ее вземат е обикновено мнозинство от присъстващите и за
всяко заседание се съставя протокол.
IS. Секретарят па районната партийна организация води и поддържа регистър на районните
членове и симпатизанти, отговаря за водене на цялостната документация ма Районната
партийна организация .
19. Мри необходимост структурите на Районните партийни организации могат да бъдат
променяни, чрез създаване на допълнителни низови структури, съгласно методика утвърдена
oi 1Io .th t ическияеъвег
2(1. I Рщпоналпнте органи на 1III ..К О Й " са:
20.1. Конг рес:
20.2. 1[олитически съвет;
20.3. Изпълнително Бюро;
20.4. 11рсдседател и чам. председатели на политическия съвет;
20.5. Контролен съвет.
21. Конгресът е върховен орган па 1111 ..КО И ".
21.1.
Конгресът се свиква най-малко веднъж на две години от Политическия съвет по
негово решение или по искане па най-малко 1/3 от Районните партийни орг анизации. Когато
искането е отправено от Районната партийна организация. Политическият съвет трябва да
обяви свикване ма Конгреса в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата па депозиране па
искането.
22. Конгресът се свиква е покана, публикувана в един национален ежедневник, на интернет
сграпицата па Партията и закачена в мястото за обявления в централата на Партията, не гюкьсно ог един месен преди насрочената дата. В поканата се посочват датата, часа. мястото на
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процеждаме и дневния ред на конгреса. Невключени в поканата въпроси не могат да бъдат
поставяни та разглеждане от Конгреса.
23. Конгресът се състои от делегати, излъчени от Районните партийни организации, избрани
па съответните Районни партийни конференции по процедура и е квота, утвърдени е
решение на Политическия съвет, и от следните членове по право: Секретарите на районните
партийни
организации:
Организационния
секретар.
народните
представители,
евродепутатите, министрите и областните управители, членове на Партията: кметовете па
общини и председателите на общински съвети, членове на Партията: членовете на
11о ип ическия съве 1 и членовете на Контролния съвет.
24. 1131 гьлнителпото бюро може да провежда и общопартийни референдуми по ред определен
OI Политическия съвет.
24.1. Изпълнителното бюро може
вътрешнопартиен референдум.
25.

да

се

консултира

с

членската

маса.

чрез

11равомощия на Конгреса:
25.1. 11риема. изменя и допълва устава:
25.2. Взема решения за политиката на партията:
25.3. Избира и освобождава членовете на Политическия съвет и Изпълнителното

бюро:
25 4. Избира и освобождава членовете на Контролния съвет:
25.5. Приема отчетите на Политическия съвет и па Контролния съвет:
25.6. Взема решенията за саморазпускане, сливане, вливане и разделяне на партията:
25.7. 11риема процедурни нравила за избор на органи на партията:
25.8. Приема решения за стратегическо сътрудничество с други политически субекти
в сграиага и чужбина;
25». Отменя решенията на Политическия и Контролния съвети които противоречат па
шкопа. устава и вътрешните актове, регламентиращи дейността на Партията;
25.10.
Решава всички други въпроси, които са от неговата компетентност по силата на
д е й ст а щ о ш в Република България законодателство, огпосимо до организацията и дейността
на политическите партии.
26.1 Конгресът па I I I I ..К О И “ е законен, ако па пето присъстват повече от половината от
всички членове, посочени в чл. 23 от настоящия устав. При липса на кворум в иачално
обявените ден и час. конгреса се отлага с един час и се провежда с явилите се членове при
обявения дневен ред.
26.2 Решенията за приемане, изменение и допълване на устава, както и за саморазпускане,
сливане, вливаме и разделяне на партията се приемат е мнозинство 2/3 от присъстващите. За
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приемане на останалите решения е необходимо и достатъчно обикновено мнозинство от
присъстващи ге.
27. 11о:штнчсски съвет
28. Политическият съвет се състои от членовете на Изпълнителното бюро и до 32 члена представители на 32 многомандатни избирателни райони /МИР/, избрани от делегатите на
Конгреса измежду членовете па Партията, с обикновено мнозинство, като член по право е и
председателя на Контролния съвет.
2‘). I юлигическия! съвет се свиква от Председателя на политическия съвет, по искане на 1/3
(една грета) от членовете па Политическия съвет.
30. Заседания па Политическия съвет се свикват с писмена покана, която може да бъде
изпратена н по факс или електронна ноша иай-късно 15 (петнадесет) дни преди датата па
таседамието.
31. Заседанието ма Политическия съвсг е редовно, ако присъстват повече от половината от
избраните членове, а когато не са достатъчно събраните се изчаква

1 (един) час и

заседанието започва при кворум попе 1/3 от състава на членовете му.
32. I Io.tii I ическия I съвет приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите и
с явио гласуване.
33. М заседанията на Политическия съвет могат да участват без право па глас членовете на
Контролния съвет, коиго пе са членове па П С, както и лица. които са поканени за
заседанието, без право на глас. Веднъж гласувани, допуснати и вписани в протокола те могат
да правят предложения и изказвания.
34. Функции па политическия съвет:
34.1. Избира П редседатели Зам. Председатели на Политическия съвет

измежду

членовете на Изпълнителното бюро. които упражняват и функции па Председател и Зам.
председатели на Изпълнителното бюро.
34.2. Приема, тълкува и променя Правилника за приложение па Устава на Партията, в
см ласие с промените или решенията иа Конгреса на партията.
34.3. Упражнява общото политическо ръководство и контрол между два Конгреса;
34.4. Предлага свикване на Конгрес с мотивирано решение. Тълкува Устава и други
решения на Конгреса;
34.5. Формулира предизборната платформа;
34.6. Решава въпросите по подготовката иа Партията за избори.
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34.7.

Взема решения за сътрудничеството и членството в български и чуждестранни

иаргии и или неправителствени организации;
34.S

Решава

въпросите

за коалирането

па

Партията, съобразно

решенията

на

Конгреса;
34.9. Приема годишния бюджет на Партията;
34.10. Формира но своя преценка и други комисии;
34.11.

Взема

решения

по

въпроси

от

политически

характер,

които

не

са

от

изключителната компетентност па Конгреса.
34.12.

Приема

вътрешни

y c iродствените документи

правила

за

своята

организация

и правила за работа па органите

и дейност,

както

и

па партията и нейните

opi апизации.
34.13. Утвърждава кандидатите на 11артията за участие в избори;
34.14.

Приема

правилник

за

реда

на

провеждане

на

Вътрешно

-

Партийни

референдуми;
34.15. Взима решение за провеждане на Вътрешно - Партийни референдуми;
35. Изпълнизелно бюро
35.1. Изпълнителното бюро ее състои от 7 до 15 (петнадесет) члена.
35.2. Изпълнителното бюро се свиква ма заседание от Председателя на политическия
съвет, който председателства и Изпълнителното бюро. или от заместник-председателя на
I юли тическия съвет по негова инициатива.
35.3. Изпълнителното бюро провежда заседания най-малко два пъти месечно, а през
двата летни месеци- юли и август -може да ее обяви партийна ваканция и да има заседания
по-рядко.
35.4. Заседанието на Изпълнителното бюро е редовно, ако присъстват повече от
половината от избрани те членове.
35.5. Заседанията на Изпълнителното бюро се свикват е писмена покана, която може
да бъде изпратена по факс или електронна поща. В спешни случаи заседанията могат да ее
свикват и но телефона.
35.6. Членовете на Изпълнителното бюро могат да участват в заседанията му и
неприсъс твено, чрез ин тернет или телефонна конфереитна връзка.
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36. Изпълничелното бюро приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите
е янпо гласуване. Изпълнителното бюро може да приема и неприсъствени решения, ако са
подписани от всички негови членове.
37. Ф ункци и на изпълнителното бюро:
37.1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса и на Политическия съвет;
37.2. Управлява партията, като приема решения по всички въпроси свързани с
тен и ос I та и с изпълнение па целите на 1111 „К О И ":
37.3. Организира и подготвя провеждането на Конгреса;
37.4.

Организира

докумсн тооборота

съхранението

и

поддържането

на

архива

и

отговаря

за

в 11артията:

37.5. Определя и осъществява информациоппата политика:
37.6. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с движимото и
недвижимото имущество на Партията;
37.7. Управлява бюджета на Партията;
37.8. Определя реда за набирането и изразходването на средствата на Партията и за
внасяне и отчи тане на членския внос;
37.6.

1
Представлява Партията и определя обема на представителна власт на отделни

партийни членове:
37.10.

Разпределя отговорностите но осъществяването на своите функции между

членовете си.
37 1!. Организира провеждането на Вътрешно

11артийпи референдуми.

38.11редставителство
38.1. Представителство на Партията се осъществява от Председателя па Политическия
сьвеа и други лица определени оч Политическия съвет.
39.

Функции на Председателят па Политическия съвет
39.1. Свиква и ръководи заседанията па Изпълнителното бюро и иа Политическия

съвет.
39.2. Открива заседанията на Конгреса:
39.3. Пази партийния печат;
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39.4.

Склю чва трудовите договори и решава въпросите, свързани с трудово-правните

оI мотемня:
39.5.

Организира и осъщес твява международните връзки на партия та:

39.6.
Организира деловодството и партийната канцелария и осигурява достъп до
архива па членове на партията.
39.7.

Прави предложение за избор на членове на Изпълнителното бюро и Контролния

съвет:
39.8. Организира изпълнението на решенията па националните органи на партията;
39.9. Организира и ръководи цялостната текуща дейност на партията.
40. При отсъствие па Председателя функциите му се изпълняват ог Зам. Председател на
11о.штическня съвет.
41.

При подаване па оставка, оттегляне или смърт функциите на Председател се поемат от

Зам. 11редседател до избиране на нов председател.
42.

Организационен секретар
42.1. Организационния т секретар се избира от Политическия съвет.

4.3. Мандатът на организационния секретар е 4 (четири) години.
44. Ф\ икцми на Организационния секретар:
44.1. Организационният секретар отговаря за оргапизациопното развитие на партията.
44.2.

Организационният секретар участва в Политическия съвет и Изпълнителното

бюро с право па съвещателен глас. подпомага Бюрата на районните партийни организации
при осъществяване на функциите им. планира и провежда мероприятия.
44.3.

Организационният секретар осъществява общо ръководство на администрацията

па нарт пята.
44.4.

Организационният секретар с делегат по право на Конгреса на партията.

45. Контролен съвет
45.1. Контролният съвет е контролен орган па I III ..К О Й ".
45.2.
Контролният съвет се състои от 3 до 7 члена, които се избират от Конгреса с
мандат 4 (четири)години.
45.3.
За членове па Контролния съвет могат да бъдат избирани само членове па П П
..КО Й ". 11е могат да бъдат членове на Контролния съвет лица, които са съпруг(а). роднина по

УСТАВ НА ПГТКОИ"

права линия- бе? ог раничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство
то втора степен включително, помежду си или с някой от членовете па Политическия съвег.
4x4. Членовете па Контролния съвет набират от своя състав Председател, който
ръководи заседанията на Съвета и може да участва с право па съвещателен глас в работата на
11ат,лпителното бюро.
4ft. фупкннп па Контролния съвет:
46.1. Следи за спазването на Устава, правилниците и вътрешните документи на
11артията:
46.2. Следи та изпълнението на решенията на Конгреса и Политическия съвет на
I lap т я га:
46.3. I одипшо проверява приходите и разходите, както и състоянието па имуществото
па 11артията и изготвя доклад:
46.4. Контролира дейността на лицето или лицата но чл.ЗО от З П П ;
46.5. Контролира изпълнението па бюджета и стопанските дейности па Партията и
изготвя доклад:
46.6. Контролира воденето на регистрите и деловодната рабога на партийните органи:
46 7. Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения:
46.8. 11о;нor вя и внася в Кош реса отчет за своята дейност .
47. Кои грозният съвет провежда своите заседания на гри месеца като трябва да присъстват
минимум 1/2 o r п е т в н г е членове.
48. По отношение на свикването и провеждането на заседанията, съответно приложение
намират правилата, касаещи Изпълнителното бюро.
40. Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от
присъстващите членове.
Раздел 111 Ч ленство
50. Възникване
50.1. Член па I I I I „ К О И " може да бъде всеки български гражданин с избирателни
права:
50.2. Приемането на член става въз основа па писмено заявление до Районната
нарг iiiina организация.
50.3. Учредители ма 1111 „ К О Й “ са членове но право.
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50.4.

Когато за определен район няма формирана Райоппа партийна организация,

приема па пови членове ее осъществява от Изпълнителното бюро.

51. Всеки член на ПИ ..К О Й " има право:
51.1. Да участва в дейността па Районната партийна организация, в конференциите на
районнша партийна организация и във вземането па решения съобразно устава;
51.2. Да прави предложения и изразява мнения по всички партийни и политически
випроси;
51.5. Да иска и получава информация за водене на партийните работи:
5 1.4. Да избира и да бъде избиран в р ъко вод и те органи на 1III.
52. Всеки член на I III ..К О Й ” е длъжен:
52.1 Да спазва устава и решенията па ръководните органи;
52.2. Да плаща редовно членски внос:
52.3. Да посещава мероприятията на Районната партийна организация, в който
членува и събрания та на органа, в който е избран.
5.3. Ч юнски внос
53.1. Членският

внос е 24 (двадесет и четири) лева годишно. Пенсионерите се

освобождават от задължение за внасяне на членски внос.
53.2. Всеки член може. съобразно своите възможности, да внася членски внос в ною лям размер, да плаща частично и на вноски сумите.
53.3. Редът за внасяне н оачитане на членския внос ее определя от Изпълнителното
бюро.
54. Членството се прекратява:
54.1. С' писмено заявление за напускане. В този случай прекратяването поражда
своето действие от датата на подаване на заявлението до Бюрото па районната партийна
организация, рееп. до Изпълнителното бюро.
54.2. (.' изключване: при грубо нарушаване устава на партията: при уронване престижа
и авторитета иа партията; при осъждане за извършено умишлено престъпление от общ
характер е влязла в сила присъда; при поведение, което прани по-нататъшното членство
несъвместимо;
54.3. При отпадане па членството, поради не плащане па членски внос в продължение
на повече от една година и/ или системно неучастие в дейността на партията;
54.4. 11ри смърт или поставяне под пълно запрещениеУСТАВ НА ПГГКОЙ"
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54.511 ри загубване качеството на български гражданин и на избирателни нрава.
55. Решението за изключване се приема от Бюрото на районната партийна организация.
Решението па Бюрото на районната партийна организация подлежи на обжалване пред
Изпълнителното бюро. Срокът за обжалване е четиринадесет дневен и тече от връчване на
решението на изключвания член.
56. 11рекрагяването на членството, независимо or основанието за това. подлежи на незабавно
вписване в партийния регистър. Ако има издадена членска карта или удостоверение за
членство, същите се анулират.
57. С прекратяване па членството в Партията се прекратяват и пълномощията на съответния
паршен член в ръководните и контролните органи на Партията.
5N. ( имнатизап г на 1111 ..К О И " може да бъде всеки български гражданин с избирателни
нрава, който е готов да работи за осъществяване целите на партията.
5‘). Финанси па Партията
59.1.
недвижими

Източници
имоги.

на финансиране

приходи

от

па

издателска

Партията

са:

членски

дейносг.

авторски

внос, приходи

нрава

и ползване

от
на

пп leлекгуална собственост, дарения и завещания от физически лица и държавна субсидия - в
определените oi закона случаи.
59.2. Държавната субсидия за 1111 ..К О Й “ се ползва, усвоява и разходва, съгласно
действащото бъ.п арско законодателст во.
Раздел IV П рекр атяван е на П а р ти ята
6(1. Основания за прекратяване:
60.1. 11ри сливане или вливане в друга политическа формация;
60.2. При решение за разделяне на две или повече партии.
60.5. Решение на Конгреса за саморазпускане;
60.4. Влязло в сила решение на Конституционния съд. с което Партията е обявена за
upoi пвоконст нтуционпа;
60.5. 11о съдебен ред. в случаите предвидени ог закона;
61.

С ливането, вливането, разделянето и саморазпускането стават с решение на Конгреса,

нрпего е мнозинство 2/3 от присъстващите. Основанията, процедурата и последиците от
прекратяването

се

уреждат

от

действащото

на територията

на

Република

законодателство.

УСТАВ НА ПГГКОЙ

12

България

S 4

62.

За всички неуредени изричпо в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите па

Закона за политическите партии, както и всички останали относими към дейностга и
съществуването на политическите партии в Република България законови разпоредби.

Уставът е приет ог Учреди телното Събрание на I III ..К О Й “ , състояло се на 16.02.2014
г. в 1 рад София.

11редеела тел на УС:

11редее;тател на I III ..КО Й"
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