УСТАВ
на политическа партия
„НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СИМВОЛИ
Чл. Л . Наименованието на политическата партия е „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА
ЕДИНСТВО", с абревиатура „НИЕ" и наричана по-долу за краткост „партията".
Чл. 2. (1) Символът на политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА
ЕДИНСТВО" е с форма на кръг с червена вътрешност, обградена с черно, в средата на
която е разположен изправен коронован лъв в златен цвят. Във вънтпното черно поле на
кръга е изписано „НАЦИОНАЛЕН ИДЕ А Т ЗА ЕДИНСТВО".
Чл. 3. (1) Печатът на политическата партия е син, кръгъл, като приповтаря
символа на политическата партия.
(2) Областните, общинските и местните структури имат същия печат и надпис,
указващ името на съответната организация.
II. СЕДАЛИЩ Е И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 4. Седалището и адрес на управление на партията е град София, Столична
община - Район „Оборищ е", бул. „Княгиня Мария Луиза" № 40.
III. СЪЩ НОСТ, ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Чл. 5. (1) „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" е политическа партия и се
основава на българския национален идеал и произтичащите от него национални
интереси за устойчиво развитие и съхраняване на суверенитета и териториалната цялост
на българската държава.
(2) Основни ценности на партията са: демокрацията, правата на личността,
нейното достойнство и сигурност неприкосновеността на собствеността и свободната
инициатива, защитата на българските национални интереси.
(3) Партията осъществява своята дейност въз основа на Конституцията на
Република България, действащото законодателство в страната, настоящия устав и
актовете на ръководните органи, указани в този устав.
Чл. 6. Основните цели на партията са: осъществяване на българския национален
идеал, духовно и културно обединение на българската нация; възраждане и съхранение
на традиционните национални ценности, морал и идентичност; изграждане на
независима и силна България; напредък и благоденствие на всички български гарждани,
независимо от техния произход, вяра и местожителство.
Чл. 7. Основните задачи на партията са:
а) Възраждане на духовния и материален потенциал на нацията, хармонично
съчетаване на интересите на индивида и обществото, национално единство и съгласие;
б) Отстояване на националните интереси и идеали, които са в основата на
общочовешката ценностна система;
в) Равновесие между интересите на наемния труд и работодателите при
регулираща роля на държавата;
г) Гарантиране на дичната и обществена сигурност на гражданите чрез
засилване борбата с престъпността и корупцията;
д) Социално ориентирана икономика с пазарни принципи чрез пълно
мобилизиране на вътрешните ресурси на нашето общество;

е) Взаимодействие и сътрудничество с други партии, организации и държавни
органи.
Чт. 8. За постигане целта и задачите си партията ще използва демократични
начини и средства, а именно:
а) Участие на президентски, парламентарни и местни избори, избори за
членове на Европейския парламент от Република България.
б) Провеждане на митинги, шествия, манифестации, събрания, граждански
протести и други незабранени от закона масови политически мероприятия.
в) Разработване и осъществяване на политически, икономически и социални
програми.
г)
д)
е)
ж)
з)

Иницииране на местни и национални референдуми.
Реализиране на законодателна инициатива.
участие в изпълнителната власт.
Активна медийна политика.
Изграждане на партията според основите, изискванията и правилата на

настоящия Устав .
и) Вътрешно и международно сътрудничество с демократични партии в
страната и чужбина.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННА С Т РуК Т уРА НА ПАРТИЯТА.
Чт. 9. Органи на партията са:
1. Централни:
а) Конгрес;
б) Национален политически съвет (НПС);
в) Национален изпълнителен комитет (НИК);
2. Областни:
а) Областна конференция;
б) Областен комитет;
3. Общински:
а) Общинска конференция;
б) Общински комитет;
4. Местни:
а) Общо събрание на местна организация (МО);
б) Местен комитет;
Чт. 10. Контролен орган на партията е Централната контролно-ревизионна
комисия (ЦКРК).
Чт. 11. (1) Органите на партията са с мандат до три години. Органите на партията
продължват да изпълняват своите правомощия и след изтичане на мандата, до избиране
на нови органи по предвидения в закона и Устава ред. При предсрочно прекратяване на
правомощията на един или повече членове на централен орган на партията поради
подаване на оставка, смърт, прекратяване на членството в партията, изключване от
партията, съответният орган продължва работата си в намален състав до попълване на
състава му по предвидения в закона и Устава ред.
(2) Членовете на органите на партията могат да бъдат преизбирани
ограничения, освен тези, чийто мандат е ограничен съгласно настоящия устав.

без

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
Чл. 12. (1) Партията се управлява и представлява от председателя на Националния
изпълнителен комитет. Председателят на НИК не може да бъде преизбиран за повече от
три последователни мандата.
(2) Областният комитет и общинският комитет се представляват от техните
председатели.
VI.
РЕД ЗА СВИКВАНЕ, ИЗБИРАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА
РЪКОВОДНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩ ИЯ.
Конгрес
Чл. 13. Конгресът е върховен орган на партията и се свиква най-малко веднъж на
всеки три години.
Чл. 14. Конгресът се състои от всички делегати, избрани по реда, предвиден в този
устав.
Чл. 15. Конгресът се свиква от Националния политически съвет или по искане на
една трета от членовете на политическата партия, отправено до Националния
политически съвет. Ако в последния случай Националният политически съвет в
двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Конгрес, той се свиква от
съда по седалището на политическата партия по писмено искане на заинтересуваните
членове или натоварено от тях лице.
Чл. 16. Обявлението за свикване на Конгреса се публикува в поне един
национален ежедневник най-малко 30 дни преди провеждането, като в него се посочва
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и по чие искане става
свикването.
Чл. 17. Конгресът се ръководи от председателя на Националния изпълнителен
комитет или упълномощено от него лице.
Чл. 18. Решенията на Конгреса са законни, ако присъстват повече от половината от
делегатите. Решенията са приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
Решенията по чл. 19, т. 1 и т. 6 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите.
Чл. 19. Освен изрично предвидените в този устав Конгресът има и следните
правомощия:
1.
изменя и допълва устава, приема и изменя програмните документи на
партията;
2.
определя броя, избира и освобождава членовете на Националния
политически съвет;
3.
определя
броя, избира
и освобождава председате.ля,
заместникпредседателите, секретаря и членовете на Националния изпълнителен комитет.
Членовете на Националния изпълнителен комитет се избират от състава на
Националния политически съвет;
4.
избира и освобождава председателя и членовете на Националната
контролно-ревизионна комисия;
5.
приема отчетите за дейността на Националния политически съвет, на
Националния изпълнителен комитет и на Националната контролно-ревизионна
комисия;
6.
взема решение за саморазпускане на партията, за сливане или вливането му
в друга политическа пар гия.
7.
избира почетен председатели за особени заслуги и принос към партията.

г./

Национален политически съвет
Чл. 20. /изм. с Р-е на Конгреса от 26.10.2013г., изм. С Р-е на Конгреса от 13.04.2015
Националният политически съвет се състои от 5 (пет) души. Националният

политически съвет осъществява политическата дейност на партията между конгресите.
Председателят на Националния политически съвет е по право председател на
Националния изпълнителен комитет.
Чл. 21. Националният политически съвет се свиква по решение на Националния
изпълнителен комитет или по искане на най-малко 1/3 от членовете на съвета или по
решение на Националната контролно-ревизионна комисия.
Чл. 22. (1) Свикването става с писмена покана, която съдържа дневния ред, датата,
часа и мястото за провеждане на заседанието на Националния политически съвет, както и
по чие искане се свиква. Поканата може да бъде изпратена по пощата, по факс, телефон
или по електронна поща, посочени от всеки член на съвета.
(2) Поканата трябва да бъде изпратена най-малко 7 (седем) дни преди
провеждането на заседанието на Националния политически съвет.
Чл. 23. Заседанията се провеждат най-малко веднъж на 3 (три) месеца и се
ръководят от Председателя на Националния изпълнителен комитет или упълномощено
от него лице.
Чл. 24. Националният политически съвет може да приеме правила за работата си.
Чл. 25. Освен изрично предвидените в този устав Националният политически
съвет има и следните правомощия:
1.
Определя конкретните задачи на партията между два конгреса и
актуализира програмните документи;
2.
По предложение на Националния изпълнителен комитет утвърждава
състава на постоянни и временни комисии за работа по конкретни направления, а така
също определя техния бюджет и структура;
3.
По предложение на Националния изпълнителен комитет определя броя,
длъжностите и възнаграждението на лицата, които ще заемат щатни длъжности в
партията;
4.
Приема
отчетите
на
Националния
изпълнителен
комитет,
на
Националната контролно-ревизионна комисия, на постоянните и временни комисии към
тях;
5.

Изисква и изслушва отчети на председателите на Областни комитети по

определени въпроси;
Национален изпълнителен комитет
Чл. 26. (1) /изм. с Р-е на Конгреса от 26.10.2013г., изм. С Р-е на Конгреса от
13.04.2015 г./ Националният изпълнителен комитет се състои от 3 (трима) души,
председател, заместник-председател и секретар.
(2)
Членовете на Националния изпълнителен комитет задължително са членове на
Националния политически съвет и се избират от неговия състав.
Чл. 27. Членовете на Националния изпълнителен комитет работят по конкретни
направления от обществения и политически живот, определени с негово решение. Те
могат да ръководят комисии по отделни въпроси.
Чл. 28. Към Националния изпълнителен комитет има постоянни комисии, като
задължителни са комисиите по организационни въпроси, по програмната политика, по
международните контакти и по финансовата дейност, както и Национален изборен щаб.
Чл. 29. Националният изпълнителен комитет работи по правила, утвърдени от
Националния политически съвет.
Чл. 30. Заседанията на Националния изпълнителен комитет се ръководят от
неговия председател, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател
или от политическия секретар.
Чл. 31. Освен изрично предвидените в този устав Националният изпълнителен
комитет има и следните правомощия:

1.
Осъществява оперативното ръководство на партията в съответствие със
законите на страната и устава и изпълнява решенията на Конгреса и на Националния
политически съвет;
2.
Изпълнява бюджета по приходната и разходната част;
3.
Координира дейността на областните и общински комитети;4.
Приема текчщиге отчети на комисии към него;
5.
Осъществява контакти с други организации у нас и в чужбина;
6.
Подготвя и предлага за утвърждаване от Националния политически съвет и
от Конгрес на проектите за отчети, резолюции, програмни документи и промени в
устава.
7. Взема решения за участие и регистрация на партията във всякакъв вид избори,
за участието на партията в коалиции за всякакъв вид избори, както и за издигане и
регистрацията на кандидати и подреждането им в кандидатски листи за всякакъв вид
избори.
8. Взема всички решения, които не са в компетентността на други органи на
партията.
Централна контролно-ревизионна комисия.
Чл. 32. Централната контролно-ревизионна комисия се състои от 3 (трима) души председател и двама членове.
Чл. 33. Заседанията на Централната контролно-ревизионна комисия се провеждат
не по-малко от веднъж на 6 (шест) месеца и се ръководят от председателя или заместникпредседателя.
Чл. 34. (1) Освен другите, предвидени в този Устав, Централната контролноревизионна комисия има следните правомощия:
1.
Наблюдава работата на всички органи и структури и уставната съобразност
на решенията им;
2.
Контролира изразходването на средствата на всички нива в партията;
3.
Произнася се по жалби на членове на партията във връзка с
организационни решения на местни, общински и областни комитети;
4.
Произнася се по жалби по редовността на изборите за ръководни органи на
местни, общински комитети и областни комитети, както и за делегати на Националния
конгрес.
Чл. 35. Централната контролно-ревизионна комисия се произнася по въпросите от
нейна компетентност в срок до 2 (два) месеца от уведомяването й.
Чл. 36. Решенията на Централната контролно-ревизионна комисия, които по този
устав не са окончателни, могат да бъдат изменени само от Конгреса.
Областна конференция. Овластен комитет.
Чл. 37. (1) Областната конференция е ръководен орган на областната организация
и се свиква поне веднъж на три години.
(2) Областната конференция се състои от делегатите, избрани на общинските
конференции. Делегати по право на областните конференции са членовете на
Националния политически съвет от областта, членовете на Централната контролноревизионна комисия, народни представители от областта, членовете на Областния
комитет и председателите на Общинските комитети в областта.
Чл. 38. (1) Областната конференция се свиква от председателя на Областния
комитет или с решение на Националния политически съвет, или с решение на
Националния изпълнителен комитет.
(2) Областната конференция може да бъде свикана и по искане, отправено до
областния комитет от най-малко три общински комитета.
(3) Ако Областния комитет не свика конференцията в 2-седмичен срок, лицата
поискали свикването имат това право.

Чл. 39. Свикването на обласгната конференция става с покана, отправена до
общинските комитети най-малко 10 дни преди провеждането й. В поканата се посочва
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и по чие искане се свиква
областната конференция.
Чл. 40. Решенията на Областната конференция са законни, ако присъстват повече
от половината от избраните делегати и са приети с обикновено мнозинство от
присъстващите. Извлечения от протокола на проведените Областни конференции се
изпращат до Националния изпълнителен комитет.
Чл. 41. Областния комитет е в състав: председател, зам.-председател, секретар,
касиер и членове, чийто брой се определя от областната конференция, избрани за срок
от три години.
Чл. 42. Областният комитет:
1. Ръководи и направлява дейността на общинските комитети и всички структури
в областта;
2. Взема решения, отнасящи се до дейността на партията в съответната област;
3. Осъществява връзките с други партии и организации и всички институции на
територията на областта;
4. Подготвя доклади за състоянието и дейността на партията в съответната област;
5. Определя броя и представителността на изборните делегати от структурите в
областта за областните конференции;
6. Подготвя и реализира политически инициативи в областта, отправя
предложения до Националния изпълнителен комитет и Националния политически съвет
за национални инициативи;
7. Определя броя и състава на областния предизборен щаб, ръководещ изборните
кампании в областта;
8. Изразява становища относно дейността и решенията на общинските комитети;
9. При необходимост свиква заседания на органите и структурите на партията в
областта.
Чл. 43. Областният комитет се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца по
искане на неговия председател или поне на 1/3 от неговите членове.
Чл. 44. Областният комитет се ръководи и представлява от неговия председател.

Общинска конференция. Общински комитет.
Чл. 45. (1) Общинската конференция е ръководен орган на общинската
организация и се свиква най-малко веднъж на три години.
(2) Общинската конференция се състои от делегатите на местните организации.
Чл. 46. (1) Общинската конференция се свиква от Общинския комитет или по
решение на Областния комитет, или по решение на Националния изпълнителен
комитет, или по решение на Националния политически съвет.
(2) Ако председателят на Общинския комитет не свика конференцията в 2
седмичен срок, лицата поискали свикването имат това право.
(3) Свикването на общинската конференция става с покана, отправена до
местните структури най-малко 10 дни преди провеждането й. В поканата се посочва
дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане, както и по чие искане се свиква
общинската конференция
Чл. 47. Нормата и начина на представителство на делегатите се определя от
Общинския комитет, а при липса на такъв - от Областния комитет. Делегати по право на
общинските конференции са членовете на Общинския комитет, членовете на Областния
комитет от общината, членовете Националния политически съвет от общината, народни
представители от общината, общинските съветници, общинските кметове, кметовете на
кметства в общината, които са членове на партията.

Чл. 48. Общинската конференция избира Общински комитет с мандат три години
в състав: председател, секретар, касиер и членове;
Чл. 49. Решенията на Общинската конференция са законни, ако присъстват повече
от половината от избраните делегати и са приети с обикновено мнозинство от
присъстващите.
Чл. 50. Извлечения от протоколите на проведените Общински конференции се
изпращат до Националния изпълнителен комитет.
Чл. 51. Общинският комитет:
1. ръководи, координира и контролира дейността на местните организации в
съответната община;
2. Осъществява връзките с други партии и организации и всички институции на
територията на общината;
Чл. 52. Общинският комитет се ръководи и представлява от неговия председател.
Чл. 53. (1) Общинският комитет се свиква най-малко веднъж на 3 (три) месеца по
искане на неговия председател или поне на 1 /3 от неговите членове.
Местна организация. Местен комитет.
Чл. 54. Местните организации се състоят от своите членове.
Чл. 55. (1) Местната организация на свое общо събрание избира председател.
(2) Местна организация с над десет члена може да избере местен комитет в състав:
председател, зам.-преседател, секретар и членове, с мандат до три години.
(3) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишна като право на глас в
него имат само редовните членове на Местната организация. В общото събрание всеки
има право само на един глас.
Чл. 56. Местния комитет заседава най-малко веднъж месечно.
Чл. 57. (1) Общото събрание на местната организация се свиква от местния
комитет, съответно местния председател, или по решение на Общинския комитет, или по
решение на Областния комитет или при писмено искане на 1/3 от членовете на Местната
организация. Членовете на местната организация се уведомяват от Местния комитет,
съответно председателя на местната организация за датата, часа, мястото и дневния ред
на общото събрание не по-късно от седем дни преди датата на общото събрание.
(2) Заседанията на общото събрание на Местната организация са редовни ако
присъстват повече от половината от членовета на Местната организиция. Общото
събрание на Местната организация взема решенията си с обикновено мнозинство от
присъства щите.
Чл. 58. Членовете на партията получават членски карти, попълнени от съответния
Местен комитет, съответно от председателя на местната организация.
VII. РЕД ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.
Чл. 59. (1) В партията могат да членуват всички дееспособни български граждани,
които имат избирателни права съгласно българското законодателство, приемат нейния
Устав и програмни документи и за които не важат ограничения, установени със закон.
Член на партията не може да членува в друга политическа партия.
(2) Членството е индивидуално и доброволно.
Чл. 60. (1) Членството възниква по заявление на кандидата и приемане в местна
организация. Приемането става по следния ред:
1.
Кандидатът подава писмено заявление за членство до съответния Местен
комитет или председател на местна оранизация, в което декларира, че приема Устава на
партията и намерението си да работи за осъществяване на целите съгласно този Устав и
програмните документи.

2.
Местния комитет, съответно председателят на местната организиция се
произнася по заявлението до три месеца след постъпването й. Членството възниква от
деня на решението за приемане.
(2) При отказ за членство, връчен в писмен вид на кандидате, същият има право да
го обжалва в 15 - дневен срок пред Общинския комитет. В случай, че Общинския комитет
потвърди отказа, кандидатът може да го обжалва в едномесечен срок пред Конгреса.
Чл. 61. Членство в партията може да се придобие и при учредяване на местна
организация. Националният изпълнителен комитет на свое заседание взема решение за
легитимността на новоучредената местна организация в срок до 3 месеца от подаване на
заявление и учредителен протокол.
Чл. 62. (1) Членството в партията се прекратява при доброволно напускане, смърт,
изключване или отпадане.
(2) Доброволното напускане става с писмено заявление до съответния Местен
комитет, съответно местния председател. В този случай членството се прекратява от
датата на постъпване на молбата.
(3) Прекратяване на членство чрез изключване става по решение на Местната
организация или по решение на Националния изпълнителен комитет в следните случаи:
1. Явно и публично несъобразяване с устава и принципите на партията,
неизпълнение на решение на местен или централен орган;
2. Участие в политически и изборни кампании на друга политическа партия;
3. При тежко умишлено престъпление, установено с влязла в сила присъда;
(4) Отпадане от членство е налице в следните случаи:
1.
При неплащане на членски внос в продължение на 6 последователни
месеца - след 6-ия месец от последната вноска, което обстоятелство се канстатира от
местния комитет, съответно председателя на местната организация;
2.
При настъпване на обстоятелство, което по силата на закона или този устав
възпрепятства членство в политическа партия- от настъпването на това обстоятелство,
което обстоятелство се канстатира от местния комитет, съответно председателя на
местната организация.
Чл. 63. Решението за изключване може да се обжалва в срок до един месец от
уведомяването пред Конгреса, който на следващото си заседание се произнася по
жалбата. Решението на Конгреса е окончателно.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ.
Чл. 64. Членовете на партията имат следните права:
1.
Да участват в разработването и осъществяването на инициативи в местните
организации и на централно равнище;
2.
Да бъдат своевременно информирани за всички обсъждани въпроси, както
и за решенията, взети по тях от местните и централни органи;
3.
Да участват пряко или посредством свои представители във вземането на
решения на всички равнища, както и да изказват свободио своето мнение в процеса на
формиране на решението;
4.
Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на партията;
5.
Да предлагат свои кандидатури за участие в местните и в парламентарните
избори;
6.

Да се обръщат към ръководните органи на партията и да изискват отговор,

когато са нарушени техни права по този устав.
Чл. 65. Членовете на партията имат следните задължения:
1.
Да спазват устава и да работят за изпълнение на програмните цели и
задачи на партията;
2.
Да съдействат за изпълнение на решенията на органите на партията;

3.
4.
5.

Да заплащат членски внос;
Да пазят доброто име на партията и да работят за неговото утвърждаване;
Да работят активно за привличане на нови членове и съмишленици.

IX. ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ С Т РуК Т уРИ И ТЕХНИТЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.66. Партията се състои от:
1. Местна организация, която включва най-малко 5 членове и се образува на
територията на съответното населено място.
1.1. В едно населено място се създава една местна организация.
1.2. По решение на Националния изпълнителен комитет в градовете с районно
деление могат да се създават и районни организации.
2. Общинска организация, която включва
всички местни организации на
територията на общината. В общини, в които има само една местна организация, тя има
статут на общинска организация. Ръководните органи на тази местна организация имат
статут на ръководни органи на общинската организация, а общото събрание на местната
организация е със статут на общинска конференция.
2.1. На територията на общината може да се създава една общинска организация.
3. Областна организация, която включва всички общински организации. В
области, в които има само една общинска организация, тя има статут на областна
организация. Ръководните органи на тази общинска организация имат статут на
ръководни органи на областната организация, а общинската конференция на
общинската организация е със статут на областна конференция.
3.1. На територията на областта може да се създава само една областна
организация.
3.2.
Ръководството на областната организация се установява в населеното място,
което е административен център на областта.
Чл.67. (1) Националният изпълнителен комитет взема решение за легитимността
на новоучредените Местни организации в срок до 3 месеца от подаденото заявление и
препис от учредителния протокол. Националният изпълнителен комитет взема решение
за заличаване на Местните организации, които не отговарят на условията, предвидени в
този устав за тяхното съществуване.
(2)
Националният изпълнителен комитет води списък на всички структури на
партията.
(3)
Националният изпълнителен комитет води списък на членовете
партията, платили членски внос, въз основа на списъците от местните организации.

на

X. ДЕЛЕГАТИ
Чл.68.

Националният

политически

съвет

определя

начина

и

нормата

на

представителство за избор на делегати за Конг рес.
Чл. 69. Делегати по право в Конгреса са членовете на партията в законодателната,
изпълнителната и местната власт /общински съветници, кметове на общини, кметства и
райони/, както и членовете на Националния политически съвет и на Националния
изпълнителен комитет, а също и чгеновете на Централната контролно-ревизионна
комисия.
Чл. 70. Гласуване по пълномощие на делегат не се допуска.
XI. ИМУЩ ЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ Н А СРЕДСТВА
Чл. 71. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна
субсидия.
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Чл. 72. (1) Собствените приходи на партията са от:
1. членски внос;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това
не противоречи на чл. 22 от Закона за политическите партии;
5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост,
както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с
партийно-пропагандно съдържание.
(2) Дарението от едно физическо лице за една календарна година не може да

надхвърля 10 000 лв.
(3) Партията може да ползва заеми от банки в размер до две трети от отчетените в
Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия и приходите по ал. 1, т.
1,2, 4 и 5.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 се оценяват по справедлива пазарна цена
съгласно Закона за счетоводството.
(6) За събиране на средства, партията може да осъществява фондонабиращи
мероприятия.
Чл. 73. Размерът на членския внос и срокът за плащането му се определя от
Националния политически съвет.
Чл. 74. Финансовата дейност на партията е открита. Приходите и разходите за
изтеклия период се оповестяват веднага след конгреса в страницата на партията в
Интернет, посредством платена публикация в национален всекидневник и по начините,
определени в закон.
Чл. 75. Паричните фондове се образуват и разходват по решение на
Националният изпълнителен комитет.
Чл. 76. Партията може да издава печатни издания по решение на Националния
политически съвет след предложение на Националния изпълнителен комитет.
XII. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА
Чл. 77. (1) Партията се прекратява при:
а) сливане или вливане в друга партия;
б) разделяне на две и повече партии;
в) саморазпускане;
г) влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата
партия е обявена за противоконституционна;
д) разпускане с решение на Софийски градски съд.
(2) Прекратяване на дейността на партията става с решение на Конгреса, взето с
квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на всички делегати.
XIII. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 78. Всеки орган на партията заседава при кворум от повече от половината си
членове, освен в случаите, когато се изисква квалифициран кворум съгласно закона и
този Устав. Решенията се взимат с обикновено мнозинство с повече от половината от
присъстващите, освен в случаите, когато се изисква квалифицирано мнозинство съгласно
закона и този Устав.
Чл. 79. При провеждане на Областните и Общински конференции, ако в
обявеният час не се набере необходимият кворум се изчаква един час, след което
събранието се провежда с присъствуващите членове.

Чл. 80. Изпълнителният комитет на партията приема правилници за прилагане на
части от този Устав.

Настоящият Устав е приет от Национален Конгрес на политическа партия
„НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" на 16.09.2012 г. в гр. Пловдив, изменен от
Конгреса на 26.10.2013г. в гр. Пловдив, изменен от Конгреса на 13.04.2015 г.

Долуподписаният: Радослав Сергеев Кошински, ЕГН
, в качеството си
на Председател на Националния изпълнителен комитет и представляващ политическа
партия „НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" заверявам настоящия Устав и
декларирам, че той съдържа всички изменения и допълнения, направени в него до
настоящия момент, включително измененията в него, взети с решения на Конгреса от
13.04.2015г.

13.04.2015г.
гр. Пловдив

Председател на Национал

и

