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П О Л И Т И Ч Е С К А П А РТ И Я „В О Л Т “
I. О БЩ И П О Л О Ж Е Н И Я

Учредяване
Чл. 1. Политическа партия „ВОЛ I " е учредена на Учредително събрание, състояло се на
19 май 2018 г. в София.
Чл. 2. (1) Партия „В О Л !", наричана по-нататък в устава "партията” , е политическа
партия по смисъла на Закона за политическите партии. 11артията е юридическо лице.
(2) Партията осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република
България, действащото законодателство и този устав.
Наименование
Чл. 3. Наименованието на партията е „ВОЛ Г".
Седалище и адрес
Чл. 4. Седалището и адреса па управление па партията е град София 1303, район
„Възраждане", бул. „Александър Стамболийски“ № 84, ет. 2, офис 2.
Срок
Чл. 5. Партията се учредява без определен срок.
П редстави теле Iво
Чл. 6. (Доп.
Решение на НС. 10.08.2019 г.. ilsu.
Решение на НС, 29.05.2021 г.) Като
юридическо лице 1111 „Волт" се представлява от сьпредседателнте на партията, винаги
заедно, или от упълномощено от тях лице.
Принципи и цели
Чл. 7.(1) При нципн на партията са:
1. Равни възможности за гражданите и за бизнеса:
2. Ефективно правосъдие:
3. Гражданска свобода;
4. Лично достойнство;
5. Устойчива среда.
(2) Цели на партията са:
1. Дигитална държава;
2. Икономическо възраждане:
3. Соцнална справедливост:
4. Глобално равновесие;
5. Граждански права:
6. Европейски реформи.
(3) Партията постига своите програмни цели по следния начин:
1. Създаване на условия за дигитални държава чрез оптимизиране дейността на
държавните структури с цел - подобряване ежедневието на гражданите п бизнеса,
посредством въвеждане на иповатпвна система за образованието, висококачествено
здравеопазване и устойчиво законодателство.
2. Изграждане на стабилни институционални механизми, гарантиращи обмен на
информацията и защита на данни те.
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Икономическо възраждане чрез възстановяване на икономически слабите райони,
насърчаване на иновациите във всички области, кариерно развитие на младите хора и
справедливо участие на всички в икономиката на микро и семейния бизнес.
Социална справедливост, основана на стремеж за използване на политики, които да
се справят с неравпоправието и дискриминация та, както и да гарантират равни права
и възможности за всички български граждани.
Постигане на глобално равновесие посредством поемане на нашата лична и
обществена отговорност по световните предизвикателства и най-вече по:
измененията на климата; осигуряване на вода и храна за всеки; бежанските кризи;
изкореняването на бедността и откриване на нови работни места, чрез изграждане на
споделена икономика и изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие и
растеж.
Защита на гражданските права с фокус изконните европейски и национални ценности
на отделния човек, предвид: неговите достойнство, свобода, право на достоен труд;
обективна оценка на залата, научите постижения; свободи ата му воля и
решителност за противопоставяне на конфликти те в обществото.
Европейски реформи чрез подобряване па управлението на Европейския съюз в
посока за създаване на „Федерална Европа“ ; реформа в европейските институции,
справяне с бюрокрацията, повече прозрачност и граждански контрол.

Членство
Чл. 8. (1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни
права съгласно българското законодателство, който приема устава, принципите и целите,
независимо от неговия пол, вяра или етническа принадлежност.
(2) Членството в партията не е обвързано с постоянно местоживеене на територията на
Република България.
(3) Членовете на партията не могат да членуват в други политически партии.
(4) Членството в политическа партия „ВО Л Т" е доброволно и индивидуално.
(5) 0/77.1/. - Решение на НС, 29,05.2021
Приемане на членове
Чл. 9. (1) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Членовете на партията се приемат от
Политическия борд на партия та.
(2) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Приемане на нови членове става въз основа на
саморъчно попълнена и подписана декларация.
(3) (Изм - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Политическият борд въз основа на
представената декларация по ал. 2 взема решение за приемането на кандидата за член на
партията. Политическият борд има правото мотивирано да откаже прием за член в
партията. Решението подлежи на обжалване пред Контролния съвет на партията в 14
(четиринадесет) дневен срок от уведомяването. Решението на Контролния съвет е
окончателно.
(4) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Политическият борд на партията води списък
на членовете въз основа на решенията си за приемане и изключване, също така и
заявленията за напускане.
Прекратяване на членство
Чл. 10. (1) Членство в партията се прекратява:
1. (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 e.j доброволно - от датата на подаване на
заявление за напускане, отправено до I Iojiitтическпя борд:
2. (Дан. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) при отпадане поради неплащане на членски
внос. продължило повече от 1 (една) година, констатирано с пзрпчно решение на

Политическия борд на партията;
3. (Изм. —Решение на НС. 10 08.2019 е.) с изключване — по решение на Политическия
борд.
(2) Член на партията може да бъде изключен при;
1. тежки или системни нарушения на Устава
2. неизпълнение на решенията на ръководните органи на партията;
3. (Изм. - Решение на Н( , 10.08.2019 г.) заемане па политическа длъжност в органи на
държавна власт и органи на местно самоуправление без предварително утвърждаване
на кандидатурата от Политическия борд на политическа партия „ВО Л Т";
4. злоупотреба с имуществото на партията;
5. действия и/или бездействия уронващипрестижа, доверието и доброто име на
партията;
(3) (Отм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.)
(4) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Решението за изключване се взема с
обикновено мнозинство от присъстващите членове на Политическия борд. Решението
подлежи на обжалване пред Контролния съвет па партията в 14 (четиринадесет) дневен
срок от уведомяването. Решението па Контролния съвет е окончателно.
Права и задължения на членовете
Чл. 11.(1) Всеки член на парт ията има право:
1. да участва в организационния живот на парт ията;
2. да иска и да получава информация оторганите на партията съобразно тя хи ата
компетентност;
3. да избира по реда на този Устав ръководните и контролни органи на партията и да
бъде избиран в тях;
4. да прекрати членството си в партията по негово искане;
(2) Всеки член на партията е длъжен:
1. да плаща редовно членския си внос;
2. да спазва Устава и решения га на ръководните и контролни органи на партията;
3. да съдейства за постигане па принципите и целите на партията;
4. да не компрометира партията чрез своето обществено поведение;
5. да пази престижа и доброто име па партия га.
II. ОРГ АНИ НА П А РТ И Я Т А
Чл. 12. (1) Национални и контролни органи на политическа парт ия „ВО Л Т " са:
1. Националпо събрание;
2. (Изм.- Решение на НС, 10.08.2019 г.) 1юлптически борд;
3. (Изм.- Решение на НС, 29.05.2021 г.) Сън редеела'тел и на партията;
4. Контролен съвет.
(2) (Нова - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Консултативни органи по политически
въпроси:
1. Национален съвет.
(3) Териториалните органи на политическа партия „ВО Л Т " са:
1. (Изм.- Решение на НС, 29.05.2021 <>.) Областни събрания;
2. (Изм.- Решение на НС, 29.05.2021 г.) Областни ръководства;
3. (О тм . - Решение на НС. 29.05.2021 г.)
4. Областни координатори;
(4) (О тм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
(5) (О тм. -Решение на НС, 29.05.2021 г.)

Н А Ц И О Н А Л Н И О Р ГА Н И
НАЦИОНАЛНО С Ъ БРА Н И Е
Чл. 13. (1) Националното събрание е върховен орган на политическа партия „ВО Л Т “ .
Неговите решения са ръководни за всички членове, структури и органи на партията.
(2) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г., Изм.
Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Националното събрание се състои от делегат, избрани на областни събрания като
мандатите се разпределят в зависимост от механизма и по норма на представителност на
база изборни резултати, утвърдени от Политическия борд.
(3) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Делегат но право на Националното събрание
са:
1. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)Съпредседателите на партията;
2. Членовете на Политическия борд;
3. Членовете на Националния съвет;
4. Членовете на Контролния съвет;
5. Народните представители на ПП “ ВОЛТ";
6. Членовете на Европейския парламент на Г1I I "ВО ЛТ";
7. Министрите, които са членове на политическа партия „ВО Л Т";
8. Областните управи тели. които са членове на политическа партия „ВО ЛТ";
9. Кметовете на общини, а в градовете е райоппо деление на райони, които са членове
на политическа партия „ВО ЛТ";
10. Председателите на Общински съвети, които са членове на политическа партия
„ВО Л Т";
(4) За подпомагане на своята дейност Националното събрание избира ръководство на
събранието, комисии и работни групи и у твърждава състава им.
Чл. 14. (1) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г., Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Националното събрание се свиква най-малко веднъж на 3 (три) години по решение на
Политическия борд, по инициатива на съпредседателиге на партията или при изрично
писмено искане на най-малко една четвърт от членовете на ПП „Волт“ , отправено до
съпредседателите на партията или Политическия борд.
(2) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Насрочването на Националното събрание се
оповестява в сайта на партията не по-късно от 14 (четиринадесет) дни преди датата на
провеждането му. като се съобщава проекта за дневен ред. часа и мястото на провеждане
и по чия инициа тива се свиква.
(3) Националното събрание е редовно, когато присъства! повече от половината от
делегатите. Ако Националното събрание е свикано редовно, но не са се явили
необходимият брой делегати, заседанието на Събранието се отлага за 1 (един) час покъсно и се провежда на същото мяс то, на същия ден и при същия дневен ред и се смята за
законно, независимо от броя па явилите се делегати.
(4) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Заседанията на Събранието се протоколират и
протоколът се подписва от председа телстващия и от секретаря на заседанието.
(5) (Нова - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Доколкото това не противоречи на Закона за
политическите партии или на настоящия Устав, участието в заседанията на Националното
събрание може да се осъществява чрез телекомуникационни средства или средства за
електронна комуникация, които гарантират идентификацията на съответния член,
пълноценното възприемане на обсъжданията и възможност за участие в гласуванията при
вземане на решенията.
Чл. 15. (1) Националното събрание:
1. приема и изменя програмните докумен ги на партията:
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3.

приема, изменя и допълва Устава на партията;
(Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 г.) приема отчетите наПолитическия борд и
Контролния съвет и на парламентарната група;
4. приема основни насоки, цели и задачи по въпроси, отнасящи се до политиката и
стратегията на партията;
5. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) избира двама съпредседатели на партията;
6. (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 г.) избира членовете на Политическия борд на
партията;
7. избира Контролен съвет на партията;
8. взема решения за прекратяване па партията:
9. (Нова. - Решение на НС. 10.08.2019 г.) взема решения засливане или вливане в друга
партия.
(2) Националното събрание приема своите решения с обикновено мнозинство ог
присъстващите делегати. Всеки делегат има право на един глас.
П О Л И Т И Ч Е С К И БО РД
Чл. 16. (1) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Политическият борд е постоянен
оперативен ръководен орган на партията, който се избира за срок от три години.
(2) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Политическият борд се състои от 3 (три) до 5
(пет) члена, избрани по следния начин:
1. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 е., Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) 3 (трима)
избирани с решение на Националното събрание;
2. (Отм. -Решение на Р/С 10.08.2019 е.)
3. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г . ) 2 (двама) съ председател и на партията, които са
членове по право.
(3) (Отм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.)
(4) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 е., Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Съпредседателите на партията са и съ председател и на Политическия борд.
(5) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г . , Изм.
Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Политическият борд заседава при кворум над 50% от състава му. Заседанията се свикват
от съпредседателите на партията, които определят дневния ред и ръководят заседанията
му. На заседанията присъстват с право на съвещателен глас председателят на Контролния
съвет и всички бивши председатели (съпредседатели) на партията. Съпредседателите на
партията могат да канят на заседанията гости.
(6) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Решенията на Политическия борд се приемат с
обикновено мнозинство от присъстващите членове. При необходимост Политическия
борд може да приема решения неприсъствено на подпис. Доколкото това не противоречи
на Закона за политическите париш или на настоящия Устав, участието в заседанията на
Политическия борд може да се осъществява чрез телекомуникационни средства или
средства за електронна комуникация, които гарантират идентификацията на съответния
член, пълноценното възприемане на обсъжданията и възможност за участие в
гласуванията при вземане на решенията.
Чл. 16а. (Нов - Решение на НС, 10.08.2019 г.) За подпомагане на своята дейност
Политическият борд назначава 10 (десет) оперативни позиции, както следва:
1. Главен секретар;
2. Говорител;
3. Международен секретар;
4. Координатор Политики;
5. Координатор Събития;
6. Координатор Човешки ресурси:

7.
8.
9.
10.
11.

Координатор Правни въпроси;
Координатор Комуникации;
Координатор Информационни технологии;
Координатор Връзки е обществеността;
(Нова - Решение на НС. 29.05.2021 г.) Главен преговарящ за формиране и участие в
коалиции.
(2) Функциите на лицата по ал. 1 се определят в длъжностни характеристики, приети с
решение на Политическия борд.

Чл. 17. (1) (Изм.
Peutenue на НС. 10.08.2019 г.) Политическият борд ръководи
оперативната дейност на партията като:
1. организира изпълнението на решенията на Националното събрание;
2. (Изм. —Реисение на НС, 10.08.2019 г.. Изм. Решение на НС, 29.05.2021 г.) избира по
предложение на съпредседателпте на партията ковчежник на партията от своя състав;
3. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) организира реализацията на политиките на
партията;
4. (Отм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.)
5. (Отм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.)
6. (Отм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.)
7. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) определя стратегията на парламентарната
група;
8. (Отм. - Решение на НС. 10.08.2019 е.)
9. ръководи дейността на администрацията и координира експертите на партията;
10. приема и изпълнява годишния бюджет;
11. осъществява и координира медийната и обществена дейност на партията;
12. взема решения за свикване на 11ациопално събрание;
13. взема решения за придобиване и разпореждане с имущество на партията, както и реда
и начина на разходване па средствата па паршята;
14. взема решения за създаване на териториални сгрукд урп па партията и за прекратяване
на тяхната дейност;
15. координира и контролира дейността на териториалните органи на партията по
изпълнение на взетите ръководни решения;
16. подготвя и организира заседанията на Националното събрание;
17. приема правилници и вътрешни актове, които уреждат оперативната дейност на
партията;
18. осъществява международната дейност па партията;
19. организира оперативното взаимодействие на партията с други политически,
държавни и неправителствени организации;
20. (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 г.) решава всички въпроси, които не са отнесени
изрично в компетентността на друг орган на партията;
21. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г., Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) назначава
и освобождава временни областни координатори и областни ръководства, до
провеждане на редовни избори в териториалната структура по реда на настоящия
устав;
22. (О тм , - Решение на НС. 10.08.2019 г.)
23. (Нов. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) назначава и освобождава позициите
по чл.16а
и определя техните задължения;
24. (Нова - Решение на НС, 29.05.2021 г.) определя механизъм и норма на
представителност за разпределение на мандатите за излъчване на делегати при
свикване на Национално събрание и определя механизма за номинации на членове на
Политическия борд и на Контролния съвег. както и предложения за промени в устава
-

на партията.
(2) (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 г.) Политическият борд провежда своите
заседания най-малко 1 (един) път на всеки 2 (два) месеца, както и при възникнала
политическа необходимост.
(3) (Отм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.)
С Ъ П Р Е Д С Е Д А Т Е Л И НА П А Р Т И Я Т А
Чл. 18. (Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.) Съпредседателите на партията са ръководен
орган, който се избира oi Националното събрание за срок от 3 (три) години.
Чл. 19. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Съпредседателите на партията:
1. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) представляват партията;
2. (Изм. —Решение на НС.
10.08.2019 г.,Изм.—Решение наНС, 29.05.2021 г.Двикват,
определят дневния ред и ръководят заседанията на Политическия борд и
Националния съвет;
3. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 е.) организират изпълнението на решенията на
ръководните органи на парт ията;
4. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) формулират политически позиции на партията
по текущи въпроси, възникнали между заседанията на Политическия борд, които
изискват незабавна реакция;
5. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) назначават и освобождават служителите в
администрацията на партията;
6. (Отм. - Решение на НС,29.05.2021 г.)
7. (Отм. - Решение на НС.10.08.2019 г.)
8. (Изм. - Решение на Н С 29.05.2021 е.) по своя инициатива свикват Националното
събрание.
КО Н ТРО ЛЕН С Ъ ВЕТ
Чл. 20. (1) Контролният съвет е контролен орган на партията.
(2) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 е.) Контролният съвет се състои от 3 (три) до 5
(пет) члена, избирани пряко от 11ацпопалното събрание за срок от 3 (три) години.
(3) Членовете на Контролния съвет избират oi състава си председател. Председателят
свиква, определя дневния ред п ръководи заседанията на съвета.
(4) (Изм. - Решение на ИС, 10.08.2019 г. Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Контролният съвет се свиква не по-рядко от веднъж годишно. Първото заседание на
новоизбрания състав се свиква от съпредседателите на партията, а всяко следващо по инициатива на избрания председател на Контролния съвет или по инициатива на
всеки от членовете му в срок до 30 дни след писмено искане.
(5) (Изм - Решение на НС, 29.05.2021 е.) При отказ на председателя за свикване на
Контролен съвет, заседанието се свиква от съпредседателите на партията.
Чл. 21. Контролният съвет:
1. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 е.) следи за спазването на Устава, програмните
документи и изпълнението на решенията на националните органи на партията:
2. (Изм. - PeuteHtte на НС, 29.05.2021 г.) извършва ревизия на финансово-счетоводната
дейност на партията един път годишно или по искане на съпредседателите на
партията;
3. проверява документооборота на териториалните структури на партията:
4. разглежда и се произнася по възникнали вътрешно-партпйни спорове, жалби и
нарушения в 14 (четиринадесет) дневен срок от сезирането му;
5. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) веднъж на 6 (шест) месеца информира за

6.

дейността си Политическия борд;
представя отчет пред Националното събрание.

Чл. 22. (1) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Контролният съвет заседава при кворум
над 50% от състава му.
(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите. Доколкото това
не противоречи на Закона за политическите партии или на настоящия Устав, участието в
заседанията на Контролния съвет може да се осъществява чрез телекомуникационни
средства или средства за електронна комуникация, които гарантират идентификацията на
съответния член, пълноценното възприемане на обсъжданията и възможност за участие в
гласуванията при вземане на решенията.
К О Н С У Л Т А Т И В Н И О Р ГА Н И ПО П О Л И Т И Ч Е С К И В Ъ П Р О С И
Н А Ц И О Н А Л ЕН С Ъ В Е Т
Чл. 22а. (Нов - Решение на НС, 10.08.2019 г.) (1) Националният съвет е постоянен
консултативен орган по политическите въпроси, чийто мандат е три години.
(2) (Отм. - Решение на НС, 29.05.2021 е.)
(3) Членове на Националния съвет са:
1. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Съпредседателите на партията;
2. Членовете на Политическия борд;
3. Членовете на Контролния съвет;
4. Лицата по чл. 16а;
5. Областните координатори;
6. (Нова - Решение на НС, 29.05.2021 г.) всички бивши председатели (съпредседатели)
на партията.
(4) Националният съвет:
1. определя предизборните платформи и стратегии, утвърждава коалнционната
поли тика на партия та:
2. разработва на поли тпкп те па партия та:
3. приема политическа рамка па парламентарната дейност
4. приема Правила за номиниране на кандидати за народни представители, за членове
на Европейския парламент и за местни органи на самоуправление;
5. извършва окончателното подреждане и утвърждава: листите на кандидатите за
народни представители, листата с кандидатите за членове на Европейския парламент;
листите на кандидатите по общини за общински съветници, кандидатурите за кметове
на общини, райони и кметства, кандидати за президент и вицепрезидент;
6. приема решения за участие на партията във висшата изпълнителна власт на страната
и в международни политически семейства от партии или неправителствени
организации;
7. предлага на Политическия борд и председателя свикване на Национално събрание.
(5) (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Националният съвет провежда своите
заседания най-малко веднъж на 12 (дванадесет) месеца, както и при възникнала
политическа необходимост.
(6) Решенията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство от
присъстващите членове.
(7) Доколкото това не противоречи па Закона за поли тическите партии или на настоящия
Устав, участието в заседанията на Националния съвет може да се осъществява чрез
телекомуникационни средства или средства за електронна комуникация, конто
гарантират идентификацията на съответния член. пълноценното възприемане на
обсъжданията и възможност за участие в гласуванията при вземане на решенията.
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Т Е Р И Т О Р И А Л Н И О РГ АНИ
О БЛ А С Т Н О С Ъ Б Р А Н И Е
Чл. 23. (1) (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 г., Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Областното събрание се състои от всички членове на политическа партия ..ВОЛТ" в
съответната област и се провежда най-малко веднъж месечно по инициатива на областния
координатор, областното ръководство, на най-малко 1/4 от членовете на политическата
партия в областта или по решение на Политическия борд.
(2) (Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.) Облас тното събрание е законно, ако присъстват
повече от половината от членовете. Г1рп липса на кворум областното събрание се
провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и е законно,
независимо от броя на присъстващите.
(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(4) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.. Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Копия от
протокола от заседанието на областното събрание н от присъствения списък на членовете
се изпращат на Политическия борд.
(5) (Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 е.) Областното събрание:
1. (Изм. - Решение на Н С 10.08.2019
Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) избира
областното ръководство и го предлага за утвърждаване на Политическия борд;
2. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) приема отчет на областното ръководство за
политическото и организационно развитие, както и отчет на областното ръководство
за приходите и разходите на политическа партия „ВО Л Т " в областта;
3. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) предлага на Националния съвет кандидатури за
общински съветници и кметове на територията на съответната община и/или район
кандидатури за народни представители в съответния избирателен район, кандидатури
за членове на европейския парламент и кандидати за президент и вицепрезидент;
4. (Отм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
О БЛ АСТН О РЪКО ВО Д СТВО
Чл. 24. (1) (Изм. - Решение на Н С 29.05.2021 г.) Областното ръководство осъществява
политиката на политическа партия „ВО Л Т" на територията на съответната област и
информира членовете за дейността на политическата партия.
(2) (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Областното ръководство се състои от минимум
3 /трима/ членове - областен координатор, заместник областен координатор и секретарковчежник.
(3) (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Не може да бъде член на областното
ръководство лице, което е народен представител, член на Европейския парламент,
министър, заместник-министър, областен управител, заместник областен управител, кмет
на район или община.
(4) (Изм. - Peuienue на НС, 10.08.2019 г., Изм. - PeuieHue на ИС, 29.05.2021 г.)
Областното ръководство се избира от областното събрание и се утвърждава от
Политическия борд за срок от две години.
(5) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.. Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Областното ръководство заседава най-малко веднъж на 6 (шест) месеца. Заседанията се
свикват от областния координатор, от 1/4 от членовете на областното ръководство или от
Политическия борд и са законни, ако присъстват повече or половината от членовете на
областното ръководство. Решенията се вземат е обикновено мнозинство от
присъстващите.
(6) (Изм. - Решение на НС'. 29.05.2021 е.) Правомощията на областния координатор или
на член на областното ръководство се прекрашва! при:
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1.
2.

подадено писмено заявление за напускане:
прекратяване на членството в политическа партия „ВО Л Т ” по други причини
предвидени в закона и настоящия устав;
3. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) с решение на Политическия борд - при
поведение, което противоречи на Устава, при увреждане на престижа и доброто име
на политическа партия „ВОЛ I" или при системно неизпълнение на решения на
националните органи на поли тическа партия „ВОЛ Т".
(7) (Изм. Решение на НС. 10.08.2019 е.) Решението на Политическия борд по ал. 6. т. 3
подлежи на обжалване пред Контролния съвет в 14-дневен срок от уведомяването.
Решението на Контролния съвет е окончателно.
(8) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г., Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Временният областен координатор и/или временното областно ръководство се назначават
от Политическия борд по реда на чл. 17. ал. 1. т. 21, когато:
1. (Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.) в продължение на повече от една година без
основателни причини не се свиква областно събрание или заседания на областното
ръководство по предвидения в Устава ред.
2. (Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.) са налице спорове относно легитимността на
избора на областното ръководство.
3. (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) областното ръководство системно не изпълнява
решенията на националните органи на политическа партия „ВО Л Т “ .
(9) (Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.) В случаите на предходната алинея назначеното
временно областно ръководство организира избор па ново областно ръководство в срок
до шест месеца.
(10) (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) На територията на една област може да има
само едно областно ръководство. Па територията па област Пловдив могат да бъдат
създадени две областни ръководства - едно за Пловдив град и едно за Пловдив област.
О БЩ И Н С КИ П РЕД С ЕД А ТЕЛ
Чл. 25. Отм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.
О Б Л А С Т Е Н КО О РД И Н А Т О Р
Чл. 26. (1) (Изм.
Решение на НС 29.05.2021 г.) Областният координатор ръководи
дейността на областното ръководство и на областното събрание и организира
изпълнението на решенията на органите на политическа партия „ВОЛТ".
(2) (Доп. - Решение на НС. 10.08.2019 г.. (Изм. Решение на НС, 29.05.202! г.) Не може
да бъде областен координатор лице. което е народен представител, член на Европейския
парламент, министър, заместник-министър, както и член Поли тическия борд.
(3) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Областният координатор се определя с
решение на Областно събрание за срок от 2 години при условия и ред. определени от
Политическия борд.
(4) Отм. - Решение на НС,29.05.2021г.
(5) Отм. - Решение на НС,29.05.2021г.
(6) Отм. - Решение на НС,29.05.2021г.
(7) (Нова - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Областният координатор свиква, предлага
дневния ред и ръководи заседанията на областното ръководство и областното събрание,
като уведомява членовете за времето, мястото и дневния ред на събранието не по-късно
от 7 /седем/ дни преди начало то м\.
(8) (Нова Решение на Н С 29.05.2021 е.) Областният координатор отчита дейността си
пред областното събрание най-малко веднъж годшнно.
III. И М У Щ Е С Т В О , Ф И Н А Н С И Р А Н Е И Р А ЗХ О Д В А Н Е НА С Р Е Д С Т В А

Чл. 27. (1) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) Дейността на партията се финансира от
собствени приходи, отдържавна субсидия и други позволени от закона източници;
(2) Партията не може да извършва стопанска дейност:
(3) Партията няма право да учредява н да учаава в търговски дружества и кооперации;
(4) Партията не може да предоставя получената държавна субсидия за обезпечение на
вземания на трети лица.
Чл. 28. (1) Собствените приходи на партията са приходи от:
1. членски внос;
2. всички други позволени и обектнвнрани в закона за политическите партии;
3. заеми от банки.
(2) Непаричните приходи се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за
счетоводството.
(3) Партията не може да получава средства ог обективираните в Закона за политическите
партии като недопустими източници, размери и форми.
Чл. 29. Партията разходва средствата си за: подготовка и участие в избори, осигуряване
работата на партийните структури, организационни разходи по провеждане на
мероприятия и други присъщи за дейността на партията нужди.
Чл. 30. (1) (Изм.
Решение на НС. 10.08.2019 е.) Политическият борд взема решения за
реда и начина на разходване на среда вата.
(2) (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 е.) Политическият борд носи отговорност за
приходите, разходите и счетоводната отчетност на партияга.
(3) (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) Съпредседателите на партията, на основание
чл. 30, ал. 2 от Закона за политическите партии, представят списък в Сметназа палата в 7дневен срок от промяна в съдебната регистрация, отнасяща се до изменение на имената н
длъжностите на лицата, по чието решение се разходват средства.
Чл. 31. (1) (Изм. - Решение на ИС, 10.08.2019 г.) Ковчежникът на партията отговаря за
изготвянето на финансов отчет за предходната календарна година.
(2) (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г.) До 31 март на текущата година ковчежникът
представя на Сметната палата заверени от независим финансов одитор финансови отчети
при спазване на разпоредбите на Закона за политически те партии.
IV. п р е к р а т я в а н е НА п а р т и я т а
Чл. 32. (1) Партията се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане;
4. други случаи, предвидени в закона.
(2) Решенията по т. 1. 2 и 3 се вземат от Националното събрание.
(3) При прекратяване на партията по т. 1. 2 и 3 от ал. 1 Националното събрание определя
начина на разпореждане с имуществото й.
V. Д Р У Г И РА ЗП О РЕД БИ
Чл. 33. (1) (Изм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.) В предвидените от закона или устава
случаи, събранията и заседанията на органи те на поли тическа партия ..ВОЛТ"* се свикват

с писмена покана, по електронната поща с е-мейл. изпратен на електронната поща на
члена на съответния орган, или чрез друга електронна апликация, и съдържат датата,
часа, мястото на провеждане и проект за дневен ред.
(2) За проведените събрания на териториалните органи, както и за проведените
заседания на техните ръководства и за взетите на тях решения, задължително се съставят
писмени протоколи, в които се отразяват часът, датата и мястото на провеждане,
дневният ред. имената на присъствалите представители от висшестоящите органи и
поименен списък на присъстващите членове.
(3) (Изм. - Решение на НС. 10.08.2019 е., Изм. - Решение на НС. 29.05.2021 г.) Копия от
протоколите за проведени те заседания на областите ръководства и събрания се изпращат
на Политическия борд от областния координатор it седемдневен срок от датата на
събранието или заседанието.
(4) Всички решения се вземат от органите на политическа партия „ВО Л Т “ с явно
гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе решение за тайно
гласуване. При явно гласуване може да се реши то да бъде поименно.
Чл. 34. (1) За всички неуредени в Устава въпроси се прилагатразпоредбите
на
българското законодателство.
(2) В случай, че разпоредби на Устава противоречат на закона, те се заместват по право
от императивните му правила.
Чл. 35. Цветовете на партията са бяло и лилаво.
Чл. 36. Знамето на партията е правоъгълпо с изобразено в средата лого на бял фон.
Логото на партията е името на партията: „ВО Л Т" на бял фон с лилави букви.
VI. П РЕХ О Д Н И И З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И РА ЗП О РЕД БИ
§ 1. (Изм. - Решение на НС, 10.08.2019 г., Изм. - Решение на НС,
Декларация за членство се подава до Политическия борд.

29.05.2021 г.)

§ 2. Политическа партия „ВО Л Т“ се създава в съответствие със Закона за политическите
партии.
§ 3. (Дон. - Решение на НС. 10.08.2019
Доп. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на политическата партия „ВО Л Т “ ,
проведено на 19 май 2018 г. в гр. София, изменен на Национал но събрание, проведено на
10 август 2019 г. и изменен на Национално събрание, проведено на 29.05.2021 г.
§ 4.

(Отм. - Решение на НС, 29.05.2021 г.)
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