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ПРОЕКТ НА УСТАВ 

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

„РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ” 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1). „Републиканци за България“ е политическа партия, учредена в 

съответствие с Конституцията на Република България, Закона за политическите партии 

и действащото законодателство на страната. 

(2). „Републиканци за България“ е доброволно сдружение на граждани с 

избирателни права по смисъла на българското законодателство, създадено, за да 

съдейства за формирането и изразяването на политическата воля на своите членове. 

(3). Седалището на ПП „Републиканци за България“ е в град София, а адресът на 

управление – „бул. “Осми Декември” №13, партер. 

(4). Пълното наименование, седалището и адресът на управление на ПП 

„Републиканци за България“ се поставят на всички документи, издадени или приети от 

партията. 

(5). Политическа партия „Републиканци за България“ е учредена за неопределен 

срок от времe. 

(6). Символите на ПП „Републиканци за България" са знак и печат, както следва: 

1. Знакът на ПП „Републиканци за България" е стилизирана звезда на син фон, 

чиято дясна част представлява стрелка на компас, която сочи на запад.  

2. Печатът е кръгъл, с изобразен в средата знак, около който е изписано 

наименованието на партията. 

 

II. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ 

 

Чл. 2. (1). Основните принципи, които „Републиканци за България" отстоява са: 

1. Равенство; 

2. Просперитет; 

3. Демократизъм; 

4. Правов ред. 

(2). Основните цели на политическа партия „Републиканци за България" са: 

1. Гарантиране на гражданските права на територията на Република 

България и Европейския съюз; 

2. Осигуряване на равни възможности за всички хора на територията на 

страната; 

3. Повишаване на качеството на живот на територията на цялата страна; 

4. Осигуряването на възможност за ускорено икономическо развитие на 

отделните региони на територията на Република България; 

5. Осигуряването на възможност за ускорен икономически ръст, основан на 

добре развити региони и цялостно изградена инфраструктура; 

6. Осигуряването на оптимални условия за външнотърговските отношения 

на българския бизнес; 
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7. Осигуряването на оптимални условия за насърчаване на външни 

инвестиции; 

8. Утвърждаване на демократичните ценности и свободи; 

9. Утвърждаване на моралните, духовните и културните ценности на 

България; 

10. Гарантирането на правовия ред на територията на страната; 

11. Утвърждаването на Република България като политически и 

икономически център на Югоизточна Европа. 

 

Чл. 3. Политическа партия „Републиканци за България" постига целите си с 

всички демократични средства и методи, в това число: 

1. Взаимодействие и партньорски връзки с други политически формации, 

основаващи дейността си на сходни принципи и цели; 

2. Взаимодействие с международни организации, чиито приоритети са 

свързани с глобалната и регионалната сигурност, защитата на човешките 

права и икономическото развитие; 

3. Участие в местната, както и в законодателната и изпълнителната власт.  

 

III.  ЧЛЕНСТВО 

 

Чл. 4. (1). Член на ПП „Републиканци за България" може да бъде всяко физическо 

лице, което: 

1. има избирателни права съгласно българското законодателство; 

2. приема Устава и вътрешнопартийните нормативни актове; 

3. ще работи за осъществяването на целите и задачите на партията. 

(2). Не може да бъде член на ПП „Републиканци за България" лице, което е член на 

друга политическа партия или има ограничение за членство в политически партии, 

установено със специален закон. 

(3). Членството в ПП „Републиканци за България" е доброволно и индивидуално и 

е израз на лична воля. 

Чл. 5. (1). Приемането на член на ПП „Републиканци за България" става с решение 

на Изпълнителния съвет въз основа на подадено писмено заявление от кандидата. 

(2). Заявлението по ал. 1 се подава в писмена форма до координатор на Клуб на ПП 

„Републиканци за България". Към заявлението се прилага декларация за съответствие с 

изискванията по чл. 4 ал. 1. 

(3). Ако кандидатът пребивава извън територията на страната, заявлението по ал. 

1, заедно с декларацията по ал. 2 се подава до Изпълнителния съвет. 

(4). Членството възниква от датата на решението на Изпълнителния съвет. 

(5). На основание нa решението по ал. 1, кандидатът се вписва в регистъра на 

членове на съответния клуб и в регистъра на съответната общинска организация. В 

случай, че лицето пребивава постоянно извън територията на Република България, то се 

вписва в специален регистър на членове при Изпълнителния съвет. 

(6). Учредителите на ПП „Републиканци за България" са членове по право. 

Чл. 6. Всеки член на ПП „Републиканци за България" има право да: 
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1. Участва във дейността на Клуба, в който членува; 

2. Участва във вътрешнопартийните събития по ред, определен от 

Изпълнителния съвет; 

3. Избира и бъде избиран в различните национални и местни партийни 

органи; 

4. Взима участие в процеса на формиране на политическите решения по ред, 

определен от настоящия Устав; 

5. При поискване да получава информация от партийните органи; 

6. Да бъде предлаган и избиран като кандидат за местни, парламентарни и 

президентски избори, както и избори за членове на Европейския 

парламент от името на ПП „Републиканци за България" по реда на 

настоящия Устав. 

Чл. 7. Всеки член на ПП „Републиканци за България" е длъжен да: 

1. Спазва устава и вътрешнопартийните решения; 

2. Изпълнява решенията на партийните органи по реда и при условията на 

настоящия Устав; 

3. Взима участие в избирателни кампании и други дейности на партията; 

4. Плаща членски внос. 

 

Чл. 8. (1). Членството в ПП „Републиканци за България" се прекратява в следните 

случаи: 

1. При подаване на писмено заявление за прекратяване на членството в 

партията до Изпълнителния съвет; 

2. При изключване; 

3. При неплащане на членски внос в продължение на 12 месеца; 

4. При смърт; 

5. При установяване на несъвместимост с изискванията по чл. 4, ал. 1. 

(2). Изключването на член става с решение на Изпълнителния съвет, което 

подлежи на обжалване пред Контролния съвет. 

(3). Изключването има действие от момента на взимане на решение от 

Изпълнителния съвет, съответно – ако решението на Изпълнителния съвет е оспорено - 

от момента на взимане на решение от Контролния съвет, а в случаите по ал. 1, т. 1 – от 

момента на подаване на заявление за прекратяване на членството. 

 

IV.  ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

 

Чл. 9. Организационната структура на ПП „Републиканци за България" включва 

следните звена: 

1. Клуб; 

2. Общинска организация; 

3. Областна организация; 

4. Национална организация; 
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Чл. 10. (1). Клубът е първична структурна единица на Общинската организация, 

който се учредява по инициатива на не по-малко от 5 члена на ПП „Републиканци за 

България" в присъствието на представител на съответната Общинска организация.  

(2). След провеждането на учредително събрание на Клуба, Координаторът 

изпраща до Общинската организация учредителния протокол, който се утвърждава от 

Общинския координатор. Клубът е редовно учреден след влизането в сила на решението 

за утвърждаване на учредителния протокол. 

(3). Ако Клубът се учредява на територията на община, в която няма Общинска 

организация, учредителите на клуба уведомяват Областната организация, която 

изпълнява правомощията на Общинска организация спрямо новоучредения Клуб. 

(4). Ако Клубът се учредява извън територията на Република България, 

учредителите на клуба уведомяват Изпълнителния съвет, който определя реда за 

учредяване и вписване на Клубове извън страната. 

(5). Клубът: 

1. Взима активно участие в процеса по формиране и реализиране на партийната 

политика; 

2. Изразява интересите на своите членове; 

3. Провежда обсъждания по вътрешнопартийни въпроси; 

4.Съдейства на общинските съветници, народните представители и на 

представителите на Европейския парламент, които са членове на партията; 

5. Взема активно участие в организацията и провеждането на изборните кампании 

на партията по места, като спазва решенията на Изпълнителния съвет по отношение 

на начина на водене на съответната кампания; 

6. В своята дейност се ръководи от вътрешните правила на партията, решенията 

на общинските, областните и националните партийни органи, както и от 

действащото законодателство на Република България. 

(6). Клубът има структура, която включва Събрание и Координатор. 

(7). Висш орган на Клуба е Събранието, което се провежда не по-рядко от веднъж 

годишно и в което могат да взимат участие всички членове на Клуба. 

(8). Събранието на Клуба има следните правомощия: 

 1. Провежда дискусии по обществено значими въпроси; 

 2. Избира между своите членове кандидат за Координатор; 

 3. Определя делегати, които да вземат участие в работата на Общинското 

събрание по ред, определен от Изпълнителния съвет. 

 (9). Събранието е редовно ако на него присъстват не по-малко от половината му 

членове, като всички решения се взимат с обикновено мнозинство. 

(10). Координаторът на Клуба се утвърждава от Общинския координатор по 

предложение на Събранието на Клуба. 

(11). Координаторът се избира за срок от 4 (четири) години. 

(12). Координаторът на Клуба: 

 1. Организира дейността на Клуба; 

 2. Информира Общинския ръководител за проведените заседание на Събранието 

Клуба, като предоставя протоколи от всяко заседание; 

3. Изпраща молбите за членство до Изпълнителния съвет; 
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4. Информира членовете на Клуба за всички партийни въпроси по указание на 

Общинския координатор; 

5. Ръководи дейността на Събранието на Клуба; 

6. Свиква заседание на Събранието на Клуба като изпраща покана до членовете 

не по-малко от 5 (пет) дни по-рано, която включва и предвидения дневен ред. 

Чл. 11. (1). Общинската организация е местна партийна организация, която 

включва членовете на всички Клубове, регистрирани на територията на съответната 

община. 

(2). На територията на една община може да има само една Общинска организация. 

(3). Общинска организация се утвърждава от Областното събрание и се вписва в 

областен регистър на съответната Областна организация. 

(4). Общинската организация: 

1. Взима активно участие в процеса по формиране и реализиране на партийната 

политика; 

2. Изразява интересите на своите членове; 

3. Провежда обсъждания по вътрешнопартийни въпроси; 

4.Съдейства на общинските съветници, народните представители и на 

представителите на Европейския парламент, които са членове на партията; 

5. Взема активно участие в организацията и провеждането на изборните кампании 

на партията по места, като спазва решенията на Изпълнителния съвет по отношение 

на начина на водене на съответната кампания; 

6. В своята дейност се ръководи от вътрешните правила на партията, решенията 

на общинските, областните и националните партийни органи, както и от 

действащото законодателство на Република България. 

(5). Общинската организация има структура, която включва Общинско събрание и 

Общински координатор. 

(6). Висш орган на Общинската организация е Общинското събрание, което се про-

вежда не по-рядко от веднъж на всеки 6 (шест) месеца. 

(7).  В състава на Общинското събрание взимат участие всички членове на 

съответната Общинска организация. 

(8). В Общинското събрание по право влизат общинските съветници, районни 

кметове, кмет, народни представители и членове на Европейския парламент, които са 

членове на съответната Общинска организация. 

(9). Общинското събрание има следните правомощия: 

1. Определя основните насоки за работа на Общинската организация, които 

трябва да бъдат в съответствие с Програмата, Устава и решенията на 

Изпълнителния съвет; 

2. Избира между своите членове кандидати за Общински координатор; 

3. Предлага на Изпълнителния съвет кандидати за кметове и общински съвети по 

ред, определян от Изпълнителния съвет за всяка изборна кампания; 

4. Предлага на Областната организация кандидати за народни представители, 

Президент и Вицепрезидент, както и за членове на Европейския парламент; 

5. Избира представители на Общинската организация, които да вземат участие в 

работата на Областното събрание; 
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6. Приема становища по въпроси от значение за местната общност. 

(10). Общинското събрание се провежда по инициатива на Общинския 

координатор, Областния координатор или Изпълнителния съвет.  

(11). Органът, който инициира провеждането на заседание на Общинското 

събрание уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред не по-малко от 7 

(седем) дни по-рано. 

(12). Общинското събрание е редовно ако на него присъстват повече от половината 

от членовете му. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с 

явилите се членове, като всички решения се взимат с обикновено мнозинство. 

(13). Общинският координатор се утвърждава от Изпълнителния съвет по 

предложение на Общинското събрание. 

(14). Общинският координатор се утвърждава за срок от 4 (четири) години. 

(15). Общинският координатор: 

 1. Представлява ПП „Републиканци за България" на местно ниво; 

 2. Ръководи дейността на Общинската организация и Общинското събрание; 

 3. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Общинското 

събрание, Областната организация и Националната организация; 

 4. Организира провеждането на предизборните кампании на партията на 

територията на съответната община;  

 5. Координира и подпомага дейността на Клубовете на територията на 

съответната община; 

6. Утвърждава учредителните протоколи на Клубовете на територията на 

общината; 

7. Води регистър на Клубовете, които влизат в състава на съответната Общинска 

организация, както и на техните членове; 

8. Взима участие в работата на Областното събрание; 

9. Взима участие в работата на Националното събрание; 

10. Изпълнява и други функции, възложени му от Изпълнителния съвет. 

Чл. 12. (1). Областната организация включва всички Общински организации на 

територията на съответната административна област. 

(2). На територията на една административна област може да има само една 

Областна организация. 

(3). Областната организация се утвърждава от Изпълнителния съвет и се вписва в 

национален регистър на Областните организации. 

(4). Областната организация: 

1. Взима активно участие в процеса по формиране и реализиране на партийната 

политика; 

2. Изразява интересите на своите членове; 

3. Провежда обсъждания по вътрешнопартийни въпроси; 

4.Съдейства на общинските съветници, народните представители и на 

представителите на Европейския парламент, които са членове на партията; 

5. Взема активно участие в организацията и провеждането на изборните кампании 

на партията по места, като спазва решенията на Изпълнителния съвет по отношение 

на начина на водене на съответната кампания; 
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6. В своята дейност се ръководи от вътрешните правила на партията, решенията 

на областните и националните партийни органи, както и от действащото 

законодателство на Република България. 

(5). Областната организация има структура, която включва Областно събрание и 

Областен координатор. 

(6). Висш орган на Областната организация е Областното събрание, което се про-

вежда не по-рядко от веднъж на всеки 12 (дванадесет) месеца. 

(7). В състава на Областното събрание влизат по един представител на всяка 

Общинска организация, която влиза в състава на съответната Областна организация, 

както и всички Общински координатори на територията на съответната 

административна област. 

(8). В Областното събрание имат право да участват кметове на общини на 

територията на съответната област, народни представители, министри и членове на Ев-

ропейския парламент, които са членове на Общинска организация на територията на 

съответната административна област. 

(9). Областното събрание има следните правомощия: 

1. Подпомага осъществяването на целите и политиките на ПП „Републиканци за 

България" на територията на съответната административна област; 

2. Разработва стратегия и политика за развитие на отделните региони на 

територията на административната област; 

3. Организира провеждането на предизборна кампания на територията на 

съответната област по ред, определен от Изпълнителния съвет; 

4. Избира между своите членове кандидати за Областен координатор; 

5. Обобщава предложенията на Общинските организации за кандидати за 

народни представители, Президент и Вицепрезидент на Република България, както 

и за членове на Европейския парламент и ги предава на Изпълнителния съвет; 

6. Утвърждава създаването на Общински организации на територията на 

съответната административна област; 

7. Приема становища по въпроси от значение за регионите на територията на 

съответната област. 

(10). Областното събрание се провежда по инициатива на Областния координатор 

или Изпълнителния съвет.  

(11). Органът, който инициира провеждането на заседание на Областното събрание 

уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред не по-малко от 7 (седем) дни по-

рано. 

(12). Областното събрание е редовно ако на него присъстват повече от половината 

от членовете му. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с 

явилите се членове, като всички решения се взимат с обикновено мнозинство. 

(13). Областният координатор се утвърждава от Изпълнителния съвет по 

предложение на Областното събрание. 

(14). Областният координатор се утвърждава за срок от 4 (четири) години. 

(15). Областният координатор: 

 1. Ръководи дейността на Областната организация и Областното събрание; 
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 2. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Областната 

организация и Националната организация; 

 3. Организира провеждането на предизборните кампании на партията на 

територията на съответната област;  

 4. Координира и подпомага дейността на Общинските организации на 

територията на съответната община; 

5. Води регистър на Общинските организации, които влизат в състава на 

съответната Областна организация, както и на техните членове; 

6. Взима участие в работата на Националното събрание; 

7. Изпълнява и други функции, възложени му от Изпълнителния съвет. 

(16). Областен координатор не може да бъде кмет на община, областен управител, 

министър, заместник-министър или член на Европейския парламент. 

(17). В случай, че облатен координатор бъде избран на длъжност по ал. 16, той е 

длъжен да подаде оставка като областен координатор на ПП"Републиканци за България”. 

Чл. 13. (1). Националната организация е висша партийна организация, в чийто 

състав влизат всички Областни организации на ПП „Републиканци за България". 

(2). Националната организация има структура, която включва Национално 

събрание, Изпълнителен съвет, Контролен съвет и Председател. 

(3). Висш орган на Националната организация и на ПП „Републиканци за България" 

е Националното събрание, което се провежда не по-рядко от веднъж на всеки 4 (четири) 

години. 

(4). В състава на Националното събрание влизат всички Общински координатори 

като представители на съответните Общински организации, всички Областни 

координатори като представители на съответните Областни организации, членовете на 

Изпълнителния съвет, Контролния съвет, както и избраните кметове на общини, 

областни управители, народни представители, министри и членове на Европейския пар-

ламент, които са членове на ПП „Републиканци за България". 

(5). Националното събрание има следните правомощия: 

 1. Приема и изменя Устава на ПП „Републиканци за България"; 

 2. Избира и освобождава Председател и Заместник-председател на ПП 

„Републиканци за България"; 

 3. Избира членове на Изпълнителния съвет; 

 4. Избира членове на Контролния съвет; 

 5. Приема отчет за дейността на Председателя, Изпълнителния съвет и 

Контролния съвет на ПП „Републиканци за България"; 

6. Взима решение за прекратяване, сливане и вливане на ПП „Републиканци за 

България". 

(6). Националното събрание се провежда по решение на Изпълнителния съвет. 

(7). Националното събрание се свиква с покана от Изпълнителния съвет, 

публикувана в най-малко един национален ежедневник, не по-малко от 1 (един) месец 

преди датата на провеждане на събранието. Поканата съдържа информация за времето, 

мястото и дневния ред на предстоящото заседание на Националното събрание. 

(8). Националното събрание е редовно, ако на него присъстват повече от 

половината от членовете му. При липса на кворум, заседанието се отлага с един час и се 
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провежда с явилите се членове, като всички решения се взимат с обикновено мнозинство, 

освен ако настоящият Устав не изисква различно мнозинство. 

(9). Решенията по ал. 5, т. 1 се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 

присъстващите членове, а по ал. 5 т. 6 – с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички 

членове на Националното събрание. 

(10). Изпълнителният съвет е постоянно действащ ръководен орган на ПП 

„Републиканци за България", който се избира от Националното събрание за срок от 4 

(четири) години. 

(11). Изпълнителният съвет отчита своята дейност като предоставя на 

Националното събрание отчет за цялостната си дейност по време на мандата си. 

(12). Изпълнителният съвет се състои от Председателя и Заместник-председателя 

на ПП "Републиканци за България”, както и още 31 члена. 

(13). Председателят на ПП „Републиканци за България" е председател на 

Изпълнителния съвет, а заместник-председателя на ПП „Републиканци за България" е 

заместник-председател на Изпълнителния съвет. 

(14). Изпълнителният съвет провежда заседания не по-рядко от веднъж на три 

месеца по инициатива на Председателя, а в неговото отсъствие – от заместник-

председателя или и той отсъства - от друго лице, определено от Председателя. 

(15). Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко 

от половината от неговите членове, като решенията се взимат с обикновено мнозинство 

от присътващите членове. 

(16). Изпълнителният съвет има следните правомощия: 

1. Изпълнява решенията на Националното събрание и възлага изпълнението на 

конкретни действия на Областните и Общинските организации на ПП 

„Републиканци за България"; 

2. Утвърждава и освобождава от длъжност Областните и Общинските 

ръководители; 

3. Определя оперативните правомощия на заместник-председателя по 

предложение на Председателя; 

4. Утвърждава кандидатите за кметове и общински съветници въз основа на 

предложенията на Общинските организации; 

5. Утвърждава кандидатите за народни представители, Президент и 

Вицепрезидент на Република България, както за членове на Европейския 

парламент въз основа на предложенията на Областните организации; 

6. Утвърждава предложенията за длъжности, заемани по решение на Народното 

събрание на Република България, както и по решение на Европейския парламент; 

7. Изготвя и приема бюджет на ПП „Републиканци за България"; 

8. Осъществява международната дейност на ПП „Републиканци за България"; 

9. Взима всички решения във връзка с провеждането на предизборни кампании; 

10. Приема и изключва членове; 

11. Взима решение за създаване на Областни организации; 

12. Взима решения за парламентарната дейност на ПП „Републиканци за 

България"; 
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13. Разработва и утвърждава политики за развитие на страната в съответствие с 

Програмата на ПП „Републиканци за България"; 

14. Приема вътрешни нормативни актове – Правилници и правила за работата на 

партийните структури и органи; 

15. Оказва помощ на Областните и Общинските организации за постигане на 

поставените им цели и задачи; 

16. Създава работни групи и комисии за постигането на конкретно определени 

цели и задачи. 

17. Взима решения за придобиване, управление и разпореждане с имуществото на 

ПП „Републиканци за България"; 

18. Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други 

разрешени от закона източници; 

19. Избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната 

отчетност на ПП „Републиканци за България", посочени в чл. 30 от Закона за 

политическите партии; 

20. Избира от своя състав говорител, който да представя позициите на ПП 

“Републиканци за България” пред всички трети лица; 

21. Избира от своя състав международен секретар, който да изгражда и поддържа 

международните контакти на ПП “Републиканци за България”; 

(17). Контролният съвет е контролен орган на ПП „Републиканци за България", 

който се състои от 5 члена, избирани от Националното събрание за срок от 4 (четири) 

години. 

(18). Контролният съвет избира от своя състав Председател с мандат от 4 (четири) 

години и който организира дейността на съвета. 

(19). Контролният съвет отчита своята дейност като предоставя на Националното 

събрание отчет за цялостната си дейност по време на мандата си. 

(20). Контролният съвет провежда заседания не по-рядко от веднъж на всеки три 

месеца. 

(21). Заседанията на Контролния съвет се провеждат по инициатива на 

Председателя на Контролния съвет, Председателя на ПП „Републиканци за България" 

или по решение на Изпълнителния съвет. Заседанията са редовни ако присъстват повече 

от половината от членовете на Контролния съвет, като решенията на Съвета се взимат с 

обикновено мнозинство от присъстващите членове. 

(22). Контролният съвет има следните правомощия: 

 1. Следи за спазването на Устава и вътрешните нормативни актове на ПП 

„Републиканци за България"; 

 2. Следи за изпълнението на решенията на органите на ПП „Републиканци за 

България"; 

 3. Извършва финансово-счетоводен контрол на всички органи на ПП 

„Републиканци за България" не по-рядко от веднъж годишно; 

 4. Проверява деловодната работа на органите в структурата на ПП „Републиканци 

за България"; 

 5. Разглежда вътрешнопартийни спорове; 
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 6. Разглежда жалби срещу актове, с които се изключват членове на ПП 

„Републиканци за България"; 

 7. Информира Изпълнителния съвет за своята оперативна дейност на всеки три 

месеца; 

 8. Представя отчет за дейността си пред Националното събрание на ПП 

„Републиканци за България". 

(23). Председателят на Контролният съвет ръководи заседанията на Съвета и 

организира неговата дейност. 

Чл. 14. (1). Председателят и заместник-председателя на ПП „Републиканци за 

България" се избират от Националното събрание за срок от 4 (четири) години. 

(2) Член на ПП"Републиканци за България” може да бъде избиран за Председател 

за не повече от от два мандата. 

(3). Председателят на ПП „Републиканци за България" има следните правомощия: 

 1. Представлява ПП „Републиканци за България" пред всички трети лица; 

 2. Ръководи оперативната дейност на Изпълнителния съвет; 

 3. Координира изпълнението на решенията на органите на ПП „Републиканци за 

България"; 

 4. Председателства Националното събрание; 

 5. Има право да присъства и да взима участие в заседанията на всички органи от 

структурата на ПП „Републиканци за България"; 

(4). Председателят има право да упълномощава заместник-председателя на ПП 

„Републиканци за България" или други членове на Изпълнителния съвет да упражняват 

правомощията по ал. 3 за срок и при условия, каквито намери за добре. 

(5). Общинските координатори следват решенията и указанията на Председателя, 

когато представляват ПП „Републиканци за България" на местно ниво. 

Чл. 15. (1). Правомощията на лица, заемащи длъжности в органите на ПП 

„Републиканци за България" се прекратяват в следните случаи: 

1. При подаване на оставка; 

2. При смърт; 

3. При влизане в сила на присъда, с която се налага наказание „лишаване от 

свобода“; 

4. По решение на Изпълнителния съвет в случаи на грубо и системно 

нарушаване на настоящия Устав и вътрешните нормативни актове на ПП 

„Републиканци за България"; 

(2). Решенията по ал. 1 т. 4 се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от 

членовете на Изпълнителния съвет и подлежат на обжалване пред Контролния съвет, 

чието решение е окончателно. 

 

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Чл. 16. (1). Дейността на ПП „Републиканци за България" се финансира от 

собствени приходи и от държавна субсидия. 

(2). Собствените приходи на ПП „Републиканци за България" са приходи от: 

 1. членски внос; 
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 2. управлението на имуществото на ПП „Републиканци за България"; 

 3. дарения и завещания от физически лица; 

 4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото не 

противоречи на чл. 22 от Закона за политическите партии; 

5. издателска дейност, авторски права, ползване на интелектуална собственост, 

както и от продажба и разпространение на печатни, аудио и аудио-визуални 

произведения с партийно-пропагандно съдържание. 

6. фондонабиращи събития. 

(3). ПП „Републиканци за България" може да ползва заеми от банки, които не могат 

да надвишават 2/3 от отчетените пред Сметната палата приходи за предходната 

календарна година. 

(4). Държавната субсидия на ПП „Републиканци за България" се усвоява и разходва 

съгласно настоящия Устав и действащото българско законодателство. 

(5). Финансовия контрол на приходите и разходите на ПП „Републиканци за 

България" се осъществява съобразно настоящия Устав и действащото българско 

законодателство. 

(6). Членският внос е в размер на 2 (два) лева на година. 

(7). Членовете на ПП „Републиканци за България" имат право да правят и 

допълнителни доброволни вноски съобразно собствената си преценка.  

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 17. (1). ПП „Републиканци за България" се прекратява в следните случаи: 

1. Взимане на решение за сливане или вливане в друга политическа партия; 

2. Взимане на решение за саморазпускане; 

3. Влязло в сила решение на Конституционния съд на Република България, с 

което ПП „1“ е обявена за противоконституционна; 

4. Влизане в сила на решение за разпускане на ПП „Републиканци за България" 

от Софийски градски съд; 

(2). Решенията по ал. 1, т. 1 и т. 2 се взимат от Националното събрание с 

мнозинство от 3/4 от всички членове; 

 

VII. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

 

Чл. 18. (1).  Всеки член на събрание, ръководен или контролен ръководен орган 

има право на един глас при взимането на решения. Не се допуска упълномощаването на 

други членове, които да упражняват правомощията на даден член, освен ако това не е 

предвидено като изрична възможност в настоящия Устав. 

(2). При избор на членове на колективни органи по смисъла на настоящия Устав се 

считат за избрани лицата, получили най-много гласове. Ако две или повече лица получат 

равен брой гласове, между тях се провежда повторно гласуване. 

(3). Гласуването в органите на ПП „Републиканци за България" е явно и лично. 

(4). Представителството на членовете на ПП „Републиканци за България" в 

партийните органи и организации става по реда на настоящия Устав. 
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Чл. 19. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

 

Настоящият Устав е приет единодушно от учредителите на ПП „Републиканци за 

България"  на учредително събрание, проведено на 27.09.2020 г. в гр. София. 

 

 

Председател на ПП „Републиканци за България": 


