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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

^

П0ЛИТИЧЕСКА ПАР™ Я “БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМ О КРАЦИЯ”

К о н с т и ^ и я т а н я K T S T * НаРоЧаНа по' н а т а т БНД. е политическа партия, учредена и регистрирана в съответствие с
конституцията на Република България и Закона за политическите партии
Чл 2. (и зм . 2.04.2011 г „ изм. 18 04.20 15 г.) Седалището и адресът на управление на БНД е 1 0 0 0 С о ф и я паЙОН С о е д е и "
ул, „Г е о р г и С. Р а к о в с к и " № 1 3 4
чп 1
1'“
B3HtieT0’ сеДали14 ето' адресът и данните за регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията
ч л 4. ЬНД се учредява за неопределен срок
II. СИМВОЛИ
Чл 5. Символите на БНД са знак, знаме и печат.
III. ПРИНЦИПИ и ЦЕЛИ
Чл 6. (и зм . 1 8.0 4 .2 0 1 5 г .) Основните ценности, които БНД прокламира и отстоява, са:
1, Справедливостта и върховенството на закона;
2 Индивидуалната свобода и личната и обществена отговорност;
3 Равенството на възможностите и толерантност;
4. Национална идентичност в обединена Европа.
Чл. 7. (и зм . 18.04.2015 г.) Основните цели на партия БНД са насочени към:
1 изграждане на нова България, защита на националните интереси, утвърждаване на международния авторитет на страната
2 утвърждаване на върховенството на закона и гарантиране на реда и сигурността на гражданите и на основните човешки права и
свободи;
F
3 повишаване на жизненото равнище, стимулиране на частната собственост, предприемачеството и конкуренцията и подобряване на
инвестиционния климат;
4.

създаване на условия за успешна реализация в страната на младите хора, утвърждаване ценностите на българското семейство,
подобряване на здравния статус на всички български граждани и преодоляване на същ ествуващ ите демографски проблеми;
5 утвърждаване ролята на гражданското общество в управлението на държавата

6 съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност, духовните, моралните и културни ценности на българския
7.

създаване на условия за равни възможности за всички граждани на Република България, независимо от пол, възраст, религия и
етнос: гарантиране на религиозната и етническата толерантност;
б укрепване на доверието на българските граждани към държавните институции и въвеждане и утвърждаване на правила и
институции, насочени към премахване на корупцията и ограничаване на престъпността.
Чл 8. (и зм . 18 0 4 .2 0 15 г .) БНД постига целите си чрез:
1 предвидените от Конституцията и законите на страната органи, средства и процедури за участие в политическия живот;
2 взаимодействие с български и чуждестранни формации, изповядващи демократичните и общочовешките ценности;
3. сътрудничество с международни организации, чийто приоритети са регионалната и глобалната сигурност, защитата и
гарантирането на човешките права.
IV. ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ
Чл. 9. (1) (и зм . 18.04.2015 г.) Ч ленна БНД може да бъде всеки български гражданин, който:
1, притежава избирателни права;
2 приема неговия Устав и програмни документи;
3 не е член на друга политическа партия;
4 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
5 няма ограничение за членство, уредено със закон;
6. е готов да работи за осъществяване на неговите цели и задачи.
(2) Членуването в БНД е доброволно.
Чл 10. (1) Приемането за член на БНД се извършва с решение на Общинския изпълнителен съвет, въз основа на подадено от
кандидата писмено заявление по образец до председателя на съвета по настоящ адрес. Към заявлението кандидатът прилага
декларация за приемане на Устава и програмните документи на БНД и за съответствие с изискванията на чл. 9 от този Устав.
(2) Когато кандидатът е лостоянно пребиваващ извън Република България, заявлението ведно с документите по ал. 1 се подават до
Централния изпълнителен съвет, който ги препраща за решаване до Областния изпълнителен съвет, гр София.
(3) Председателят на Общинския изпълнителен съвет докладва документите по ал. 1 на първото редовно заседание на Общинския
изпълнителен съвет.
(4) Членството в БНД възниква от момента на решението на Общинския изпълнителен съвет, а в случаите по ал. 2, от момента на
решението на Областния изпълнителен съвет, като организационния секретар на съвета отразява в едномесечен срок взетото
решение в централния и в областния партийни регистри
(5) Учредителите на БНД са членове ло право
Чл 11. (и зм . 18.04.2015 г.) Всеки член на БНД има право:
1 Да избира и да бъде избиран в органите на партията в съответствие с този Устав;
2 Да изразява мнението си, да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган:
3 Да иска и получава информация от партийните органи:

№о

4. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност,
Ч г, 12. (и з м . 18 .0 4 .2 0 15 г .) Всеки член на БНД е длъжен:
1 Да спазва Устава на БНД;
2 Да отстоява ценностите на БНД и да работи за осъществяването на целите и задачите й;
3. Да изпълнява решенията на органите на БНД
4. Да плаща редовно членски внос.
Чл. 13. (1) (и зм . 2.04.2011 г., изм 1 8 .0 4 .2 0 1 5 г.) Членството в БНД се прекратява:
1 (изм. 1 8 .0 4 .2 0 )5 г.) доброволно - от момента на подаване на заявлението за прекратяване на членството до Общинския
изпълнителен съвет, а в случаите по чл. 10, ал. 2 до Централния изпълнителен съвет;
2 с изключване - по решение на Общинския, съответно, Областния изпълнителен съвет, прието по негова инициатива или по
предложение на председателя на Областния изпълнителен съвет, при;
а) (и зм . 18.04.2015 г.) системно неизпълнение на задълженията ОТ чл. 12 от Устава;
б) поведение, което е несъвместимо с ценностите и целите на БНД или уронва престижа на партията;
в) влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер,
3. (и зм . 18.04.2015 г ) при отпадане - поради неплащане на членския внос в продължение на шест последователни месеца.
4 в други предвидени от закона случаи.
(2) (и зм . 18.04.2015 г .) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет Жалбата се подава в 7-дневен
срок от уведомяването на изклю ченото лице. Решението на Контролния съвет е окончателно
(3 ) (но ва 1 8 .04. 2015 г.) П рекратяв ането на членството се вписва в централния и обл астния партийни регистри.
Чл. 14. (1) Симпатизант на БНД може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, живеещ в или извън България, който;
1 притежава избирателни права;
2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
3 споделя ценностите и целите на БНД.
Чл. 15. (1) Всеки симпатизант на БНД има следните права;
1. да изразява мнението си. да прави предложения и да участва в обсъжданията на общите събрания на общинските и областните
организации с право на съвещателен глас;
2. (и зм . 18 0 4.2015 г.) да участва в събития, организирани от БНД на местно или национално равнище, както и В деЙНОСТИ на

доброволните и/или проф есионал ни ф ормирования;
3. да иска и получава информация от органите на общинските и областните изпълнителни съвети за политиката на БНД, решенията
на Конгресът, на Съвета на регионите и на Централния изпълнителен съвет.
(2) Всеки симпатизант на БНД е длъжен да пази доброто име и авторитета на партията.
Чл. 16. (1) Членовете и симпатизантите на БНД могат да организират структури на гражданското общество с оглед решаването на
важни за общината или областта проблеми.
(2) Членовете и симпатизантите на БНД организират дискусионни клубове за обсъждане на идеи иформулиране на предложения по
структурните политики за местно и централно управление. Организационният секретар наобщинския изпълнителен съвет изготвя
доклади за организираните дискусии и ги изпраща на съответния секретар в Централния изпълнителен съвет за анализ и решения
Секретарят е длъжен да информира общинския изпълнителен съвет за предприетите мерки в Централния изпълнителен съвет.
(3 ) (нова 18.0 4 .2 0 ) 5 г.) Към ПП БИД м огат да се съ здават организации на ж ен и те, м ладите хора и други

доброволни и/или проф есионални ф орм ирования, които съ действат за постигане на непосредствени задачи на
тези ф ормирования и чрез които се подпом агат, доразвиват и р азш ир яват въ зм ож ностите за постигане на
целите на БНД. Правилник за рабо тата и дейността на доброволните и/или проф есионал ни ф орм ирования се
приема от С ъ вета на Р е ги он и те по пред л ож ени е на Ц ентралния изпъ лнителен съвет.
V. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ
Чл. 17. (1) Централни органи на БНД са:
1. Конгрес,
2 Съвет на регионите;
3 Централен изпълнителен съвет;
4 Председател:
5. Контролен съвет
(2) В органите на БНД могат да участват само негови членове.
КОНГРЕС
Чл. 18. (1) Конгресът е върховен орган на БНД.
(2) Делегати на Конгреса са членове на общинските организации на БНД, избрани на Общински събрания. Графикът и редът за
провеждане на събранията, както и нормата на представителство, се определят с решение на Централния изпълнителен съвет.
(3) Делегати на Конгреса по право са Председателят на БНД, членовете на Съвета на регионите, на Централния изпълнителен съвет
и на Контролния съвет.
Чл. 19. (1) (и зм . 18.04.2015 г.) Конгресът се свиква най-малко веднъж на всеки 4 (ч е ти р и ) години с решение на Съвета на
регионите Конгресът може да се свика и по искане на 1(10 от членовете на БНД по предвидения в закона ред.

3
(2) Свикването се извършва чрез покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Конгреса и
по чия инициатива се свиква той.
(3) Поканата се обнародва в “Държавен вестник" и се поставя на видно място в сградата, където се намира адресът на БНД, не покъсно от един месец преди насрочения ден.
Чл. 20. (и зм . 18 .0 4 .2 0 1 5 г.) Конгресът:
1. приема и изменя програмните документи и Устава на БНД;
2 избира и освобождава Председателя на БНД;
3 избира и освобождава членовете на Централния изпълнителен съвет и на Контролния съвет;
4. приема отчетите на Централния изпълнителен и на Контролния съвети;
5. (отм 18.04.2015 г.);
6. приема решение за сливане с, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на
две или повече партии, както и за прекратяване на БНД
Чл. 21. По въпроси, които не са включени в дневния ред на Конгреса, не могат да се приемат решения.
Чл. 22. Конгресът може да заседава и приема решения, ако на него присъстват повече от половината от всички делегати При липса
на кворум Конгресът се провежда един час ло-късно на същото място и при същия дневен ред и е законен, независимо от броя на
присъстващите делегати
Чл. 23. (1) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.
(2) Конгресът приема решенията си с мнозинство от повече от половината от присъстващите.
(3) Решенията по чл. 20, т.т. 1 и 6 от Устава се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите
СЪВЕТ НА РЕГИОНИТЕ
Чл. 24. (1) Съветът на регионите се състои от Председателя на партия БНД и членовете на Централния изпълнителен съвет,
народните представители от БНД, председателите на областните изпълнителни съвети и общ инските и районни кметове от БНД.
(2) Председател на Съвета на регионите е Председателя на БНД..
(3) На свое заседание Съвета на регионите избира между своите членове трима заместник-председатели и секретар на Съвета.
(4) Председателят на Съвета на регионите ръководи неговите заседания и координира дейността му, като в негово отсъствие тези
функции се изпълняват от упълномощ ен от него заместник-председател на Съвета.
(5) Членовете на Контролния съвет участват в заседанията на Съвета на регионите без право на глас
Чл. 25. (1) Съветът на регионите се свиква от Председателя на Съвета на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца. Той
може да бъде свикан на извънредно заседание по искане на 1/3 от членовете му
(2) Съветът на регионите може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му
(3) Всеки член на Съвета има право на един глас
(4) Съветът приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове, доколкото в закона или в този устав не е
предвидено друго.
Чл. 26. (1) (и зм . 18.04.2015 г.) С ъветътна регионите:
1 ръководи дейността на партията в периода между конгресите;
2 определя регионалната политика на БНД;
3. приема решения за свикване на Конгрес;
4 определя предизборната стратегия и тактика на БНД;
5 утвърждава правилата за стопанската, финансовата и ад м инистративната дейности;

6 (нова 18 04.2015 г.) прием а правилници за прилож ение на У став а на ПП БНД, за раб о тата и дейността на
доброволните и/или проф есионал ни ф орм ирования.
ЦЕНТРАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 27. (1) (и зм . 2.04.2011 г,, и зм . 18.04.2015 г.) Централният изпълнителен съвет се избира за срок до следващия редовен
конгрес и се състои от 9 до 15 членове, в това число Председателя на БНД,
(2) Председателят на БНД е председател на Централния изпълнителен съвет.
(3) ( и з м . 1 8 .0 4 .2 0 15 г.) На свое заседание Централния изпълнителен съвет избира от своя състав до трима заместникпредседатели и организационен секретар, които подпомагат неговата дейност, както и секретарите - членове на Съвета, които ще
съдействат за осъществяване на дейността на Съвета в следните сектори - вътрешна политика, ред и сигурност; регионална
политика и местна власт; социална и здравна политики: образователна политика и култура; политика за децата, младежта и спорта;
икономика и финанси; селско стопанство; екология; гражданско общество и неправителствени организации; евроинтеграция;
международна политика и медии.
(4) Председателят на БНД ръководи заседанията на Централния изпълнителен съвет и координира дейността му В неговс отсъствие
тези функции се изпълняват от упълномощ ен от него заместник - председател.
(5) Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Централния изпълнителен съвет без право на глас.
Чл. 28. (1) Централният изпълнителен съвет се свиква на редовни заседания ежемесечно от Председателя на БНД. Той може да бъде
свикан на извънредни заседания от Председателя на БНД по негова инициатива, както и по искане на 1/3 от членовете му,
(2) Съветът може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(3) Всеки член на съвета има право на един глас.
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(4)

Централният изпълнителен съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове, доколкото в закона

или в този устав не е предвидено друго.
Чл. 29, Член на Централния изпълнителен съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване
на писмено заявление
Чл. 30 (и зм . 18.04.2015 г.) Централният изпълнителен съвет:
1 организира изпълнението на решенията на Конгреса и на Съвета на регионите,
2. приема решения по текущи политически въпроси, включително - организиране, участие, съответно, преустановяване участието на
БНД в коалиции, съюзи и в други форми на политическо сътрудничество;
3. изготвя бюджет и отчет за изпълнението му;
4 ( н о в а 18 .04.2015 г . ) О п р ед ел я р азм ера, правилата за съ биране и о тчи тане на членския внос;
5. приема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
6 избира партийната изборна администрация - централен, областни и общински изборни щабове,
7 приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на БНД,
8. определя кандидатите на БНД за народни представители, българските представители в Европейския парламент, президент и
вицепрезидент и за кметове на областните градове;
9. избира и освобождава председателите на областните изпълнителни съвети;
10 създава за подпомагане на дейността си временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за дейността
им.
11 организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници и тяхното разходване;
12. приема решения за осъществяване на съвместна дейност с младежки, професионални, тематични и други неправителствени
организации;
13. определя стратегията на парламентарната дейност на БНД;
14 осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;
15. приема решение за промяна на адреса на БНД ;
16. (нова 2.04 2011 г., и зм . 1 8 .0 4 .2 0 1 5 г.) Изработва правила за организиране на предизборни кампании В съ ответствие С

действащ ото законодателство:
17. (нова 2.04.2011 г.. изм. 18.04 2015 г.) Изработва правилник за прилож ение на Устава
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 31. (1) Контролният съвет е контролен орган на БНД
(2) (и зм . 18.04.2015 г.) Контролният съвет се състои от 5 членове, избирани от Конгреса.
_
(3) Членовете на Контролния съвет избират помежду си председател, който ръководи заседанията на съвета и координира дейността
му.
Чл. 32. Контролният съвет:
1. следи за спазването на Устава и програмните документи на БНД и изпълнението на решенията на Конгреса, Съвета на регионите и
на Централния изпълнителен съвет;
2. извършва ревизия на финансово-счетоводната дейност на БНД веднъж годишно или по искане на Председателя на БНД.
3. упражнява контрол върху бюджета, имуществото на БНД и стопанските дейности;
4. проверява отчетността и деловодната работа на председателите на областните и общинските изпълнителни съвети;
5 разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
6 разглежда и се произнася по жалби срещу решения за изключване на членове;
7. периодично информира за дейността си Съвета на регионите и представя отчет пред Конгреса.
Чл. 33, (1) Контролният съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му.
(2) Всеки член на Контролния съвет има право на един глас.
(3) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.
Чл. 34 Член на Контролния съвет може да го напусне по свое желание. Мандатът се прекратява с факта на подаване на писмено
заявление
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНД
Чл. 35. Председателят на БНД.
1. представлява БНД, а при невъзможност упълномощава изрично един от заместник-председателите на Изпълнителния съвет за
определен срок;
_
.....
2 свиква и ръководи заседанията на Централния изпълнителен съвет, координира и контролира изпълнението на решенията му
3 определя насоки за дейността на БНД по текущи политически въпроси, по които Съветът на регионите и Централния изпълнителен
съвет не могат да вземат незабавно решение;
___ ~ 4 назначава и освобождава от длъжност всички щатни служители в партийната администрация и сключва гражданските договори със
сътрудниците и експертите.
Чл."з6 Ц1 Тер^гориалната организационна структура на БНД се изгражда в съответствие с административното деление на страна,
като включва:
1 местни клубове;

!
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2. общински организации;
3. областни организации
(2) Органи на общинската организация са: общинското събрание, общинския изпълнителен съвет и председателя на съвета.
(3) Органи на областната организация са: областното събрание, областния изпълнителен съвет и председателя на съвета.
Чл. 37. (1) Местният клуб е структурна единица на общинската организация и се учредява по инициатива на не по малко от 3 членове
на БНД. Учредяването се регистрира в областния партиен регистър.
(2) На територията на една избирателна секция може да има само един местен клуб,
(3) Местният клуб провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящ партиен орган и организира изпълнението
на решенията на висшестоящите партийни органи.
(4) За организиране и осъществяване на текущата си работа, местният клуб избира секретар.
Чл 38. (1) Общинската организация се състои от всички членове на БНД на територията на една община, а в градовете с районно
деление - от членовете на партията на територията на един район
(2) На територията на една община (район) може да има само една общинска организация. В столицата и градовете с районно
деление се изграждат районни организации със статут на общински партийни организации.
(3) Общинската организация се регистрира в областния партиен регистър.
Чл 39 (1) (изм . 2 .0 4 .2 0 1 1 г.) Висш орган на общинската организация е общинското събрание, което се състои от всички членове на
БНД на територията на съответната община. Събранието се провежда най-малко веднъж годишно и се свиква по инициатива на
председателя на Общинския изпълнителен съвет, на най-малко една трета от членовете на общинската организация, на
председателя на Областния изпълнителен съвет или на Централния изпълнителен съвет на БНД
(2) Когато членовете на организацията са повече от 100, общинското събрание се провежда с делегати, избрани по норми за
представителство, утвърдени от Централния изпълнителен съвет.
(3) В Общинското делегатско събрание участват по право общинските съветници и кметовете - членове на БНД.
(4) Председателят на Общинския изпълнителен съвет уведомява членовете за времето и мястото на провеждане, както и за дневния
ред, най малко 3 дни преди обявената дата.
Чл 40. (1) Общинското събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум
заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се членове
(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията на събранието се съставя протокол, който се докладва от председателя на общинския съвет на първото следващо
събрание на областните съвети
Чл. 41. Общинското събрание:
1 (и зм . 18.04.2015 г ) Определя основните насоки за работа на Общинския изпълнителен съвет в съответствие с този Устав,

правилника за прилож ение на У став а, решенията на Конгреса, Съвета на регионите и на Ц ентр алн ия изпълнителен
съвет;
2. Избира председателя и членовете на Общинския изпълнителен съвет;
3. Предлага за утвърждаване от областния изпълнителен съвет кандидатите за изборни длъжности в местната власт;
4 Избира делегати за областната организация и за Конгреса:
4 Приема отчета на председателя на Общинския изпълнителен съвет
5. Приема становища по въпроси от местен характер
Чл 42. (1) Общинският изпълнителен съвет се състои от три до единадесет члена, включително неговия председател
(2) Общинският изпълнителен съвет може да провежда заседания, ако присъстват повече от половината от членовете му Всеки член
на съвета има право на един глас. Съветът приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове
(3) Общинският изпълнителен съвет:
1. Организира изпълнението на целите и политиката на БНД на територията на общината (района);
2. Организира и ръководи изпълнението на решенията на Общинското събрание, Областното събрание и националните органи на
БНД;
3 Приема и изключва членове на БНД;
4. Организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината (района);
5 Подпомага дейността на местните клубове и оценява тяхната дейност;
6 (и зм 18.04.2015 г.) Избира от своя състав по предложение на Председателя организационен секретар;
7 Изпълнява и други функции, възложени му от Централния изпълнителен съвет.
(4) Председателят на Общинския изпълнителен съвет представлява общинската партийна организация, свиква и ръководи
заседанията на съвета и организира и контролира изпълнението на решенията му
(5) Общинският изпълнителен съвет може да създаде като свой помощен орган консултативен съвет, които включва секретарите на
местните клубове и представители на структури на гражданското общество,
Чп 43. (1) (изм . 2 .0 4 .2 0 1 1 г „ изм . 1 8 .0 4 .2 0 15 г.) Областната организация се СЪСТОИ ОТ всички общински организации на
територията на една област.
(2) На територията на областта може да има само една Областна организация.
Чл.44. (1) (и зм . 2.04.2011 г.) Висш орган на Областната организация е областното събрание, което се състои от председателите и
организационните секретари на всички общински изпълнителни съвети на територията на областта, народните представители,
избрани от съответния избирателен район, кметове и общински съветници от БНД и по пет представители от всяка община, избрани
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от Общинското събрание, които са и делегатите на съответната общинска организация в областното събрание. То се свиква наймалко веднъж годишно по инициатива на председателя на Областния изпълнителен съвет, на най-малко една трета от членовете му
или на Централния изпълнителен съвет.
(2) Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум, заседанието се отлага с
един час и се провежда с явилите се членове
(3) Решенията се взимат с обикновено мнозинство
(4) Председателят на Областния изпълнителен съвет уведомява членовете за времето и мястото на провеждане, както и за дневния
ред, най малко 14 дни преди обявената дата.
(5) За заседанието се съставя протокол, който се докладва от председателя на Областния изпълнителен съвет на първото следващо
заседание на Централния изпълнителен съвет
Чл. 45. Областното събрание
1. (и зм . 18.04.2015 г.) Определя основните насоки за работа на Областния и общинските изпълнителни съвети, в съответствие с
този Устав, правилника за прил ож ение на У став а, решенията на Конгреса, Съвета на регионите и на Централния
изпълнителен съвет;
2 Разработва стратегия и политика за развитие на областта;
3 Предлага на Централния изпълнителен съвет измежду своите членове една или повече кандидатури за председател на Областния
изпълнителен съвет.
4 Избира заместник-председателите и организационния секретар на Областния изпълнителен съвет;
5 Приема отчета на председателя на Областния изпълнителен съвет
Чл 46. (1) Областният изпълнителен съвет се състои от неговия председател, двама заместник-председатели и организационен
секретар, както и от всички председатели на общински изпълнителни съвети Областният изпълнителен състав може да заседава и в
разширен състав, включващ народните представители на БНД от съответния МИР
(2) Областният изпълнителен съвет се свиква на заседание от неговия председател поне веднъж на два месеца Областният
изпълнителен съвет може да провежда заседания ако присъстват повече от половината от членовете му. Всеки член на съвета има
право на един глас. Съветът приема решенията си с мнозинство повече от половината от своите членове.
(3) Областният изпълнителен съвет
1. Организира изпълнението на целите и политиката на БНД на територията на областта;
2. Организира и ръководи изпълнението на решенията на Областното събрание и националните органи на БНД;
3. Организира провеждането на предизборната кампания на територията на областта;
4. Утвърждава предложените от общинските събрания кандидати за изборни длъжности в местната власт и предлага за утвърждаване
от Централния изпълнителен съвет кандидатите на БНД за народни представители и кметове на областни градове:
5. Определя числеността на общинския изпълнителен съвет.
Чл. 47. Председателят на областният изпълнителен съвет:
1. Представлява партия БНД в областта,
2. Ръководи дейността на Областния изпълнителен съвет;
3. Поддържа областния партиен регистър;
4 Организира, ръководи и контролира изпълнението на решенията на областния изпълнителен съвет и на националните партийни
органи;
5, Координира и подпомага дейността на общинските съвети
6 Изпълнява и други функции, възложени му от Централния изпълнителен съвет
(2) Не може да бъде председател на областен съвет лице, което е избрано за председател на Общински изпълнителен съвет
(3) Председателят на Областния изпълнителен съвет се избира от Централния изпълнителен съвет.
VII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл. 48 Дейността на БНД се финансира от собствени приходи и от държавни субсидии.
(1) Собствените приходи на БНД могат да бъдат от:
1. членски внос;
2. приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост;
3. наеми и ползване на имоти
4. дарения и завещания, направени от физически лица;
5.(отм. 2.04 2011 г );
6 лихва от собствени средства.
(2) Приходите от членски внос служат за финансиране на дейността на местните органи на БНД.
(3) БНД ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в закона.
(4) Финансовият контрол на приходите и разходите на БНД се осъществява по предвидения в закона и този Устав ред
Чл. 49.(1) (и зм . 1 8 .0 4 .2 0 15 г.) Разм еръ т, правилата за съ биране и отчи тане на членския внос се определ ят от

Ц ентралния изпъ лнителен съвет.
(2) Срокът за внасянето на членския внос е до 1 март всяка година.
(3) Членовете на партията могат да правят и допълнителни доброволни вноски.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 50 (1) БНД се прекратява при:
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1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2 . решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;
5 разпускане с решение на Софийски градски съд.
(2) Решенията по чл 50, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се вземат от Конгреса с мнозинство от 2/3 от делегатите. Това право не може да бъде
делегирано на други органи на партията.
IX ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 51. Учредителното събрание на БНД може да приема всички решения, които са от компетентността на Конгреса.
Чл 52. Лице, което е било щатен или нещатен сътрудник на бившата Държавна сигурност и бившето Разузнавателно управление на
Българската народна армия, не може да бъде Председател на БНД, член на Съвета на регионите, на Централния изпълнителен и на
Контролния съвети, председател на Областен или Общински изпълнителен съвет.
Чл. 53, За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство
X . (но ва 2.04.201 1 г.) ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 (изм . 18.04.2015 г.) Ж елаещите да бъ дат приети за членове на партията, които имат постоянен или настоящ адрес в област,
където не са формирани общински организации подават заявления за приемане пред Централния изпълнителен съвет. В такива
случаи Централният изпълнителен съвет има правомощията по чл. 10, ал. 1 от този Устав
§ 2. (и зм . 18 .0 4 .2 0 15 г .) Ако в общината, където е постоянният или настоящ адрес на кандидата, няма Общински изпълнителен
съвет, заявлението се подава до Областния изпълнителен съвет според ад м и ни стратив но-тери тори ал ната

принадлеж ност на общ и н ата.
Този устав е приет единодушно от учредителите на Политическа партия “ Българска нова дем окрация" на 11 05.2008 година, изменен
и допълнен с решение на Конгреса на БНД от 02 04 2011 г., изменен и допълнен с решение на Конгреса на БНД от 18.04 2015 г

Председател на ПП БНД:

Секретар
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