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УСТАВ 

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ МИР 

 

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1.  Политическа партия МИР е политическа партия, учредена и 

регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и 

Закона за политическите партии. 

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на МИР е област София 

/столица/, Столична община в град София, Столична община, район 
Красно село, ж.к.Белите брези, п.к.1680, ул.Дойран № 9, вх. А, етаж 2. 

 

Чл.3 (1) Символите на МИР са знак и печат. 

         (2)  Знакът на МИР представлява надпис "МИР", изписан с 
наклонен надясно серифен шрифт с черен цвят. Под надписа е изобразена 

извита надясно и нагоре равнина, изпълнена в цветовете бяло, зелено и 

червено, най-отдолу е добавен надпис "Политическа партия". 
         (3) Печатът на МИР е кръгъл с изписано в около окръжността 

Политическа партия МИР, а в средата е знакът на ПП МИР, съгласно ал.2.  

 

Чл. 4. Наименованието, седалището, адресът и данните за 
регистрация се поставят върху всички документи и издания на партията.  

  

Чл. 5. Политическа партия МИР си поставя следните цели:  

1. Подобряване средата на живот на всички български граждани 

чрез изготвянето на Национална стратегия за възстановяването и 

развитието на България.  

2. Излизане от демографската криза и подпомагане на 

българското семейство.  

3. Равномерно развитие на всички райони в страната и 

възстановяване на българските села чрез земеделие, животновъдство 

и туризъм. 

 4. Възстановяване на ценностите и моралните устои на 

семейството и обществото.  

5. Конкурентна и развиваща се икономика чрез стимулиране на 

производството, предприемачеството, иновациите, малкия и средния 

бизнес и връзката им с образованието и науката.  

6. Връщане на ролята на държавата като гарант в секторите на 

образованието, здравеопазването, икономиката и културата.  

7. Създаване на условия за запазване на образованите и 

подготвени кадри чрез гарантиране на тяхната реализация в 

България. 

 8. Борба с корупцията на всички нива чрез административна 

реформа и работещо електронно правителство.  

9. Гарантиране на правата, собствеността, свободата и 

сигурността на българските граждани.  

10. Реформиране на съдебната система и установяване 

върховенство на закона. 

 11. Възстановяване на демократичните принципи. 

 12. Защита на националния интерес и общественото благо чрез 

провеждане на суверенна и балансирана външна политика.  

13. Съхраняване на природните богатства и опазване на 

околната среда. 

Чл. 6. (1) За постигане на целите си, МИР си сътрудничи с други 

организации с нестопанска цел и политическа партии регистрирани в 
Република България и чужбина, като запазва своята юридическа 

самостоятелност. 

 (2)  Политическа партия МИР участва в провеждането на всички 
видове избори,  чрез регламентираните от закона политически средства и 
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упражнява националноотговорна политическа власт  при спечелване на  

мандат/и.  

(3) За постигане на целите си политическа партия  МИР ще изготвя 

и популяризира становища, законопроекти, предложения, ще инициира 

референдуми във връзка с общонационални въпроси и проблеми и 
активно ще взаимодейства с централната и местната власти с цел 

разрешаването им, като по този начин активно взима  участие в 

обществено-политическия живот на Република България, както и ще 

използва всички други присъщи за дейността на политическа партия и 

разрешени от закона средства. 

(4)  Политическа партия МИР си сътрудничи с религиозни 

вероизповедания, без да нарушава разпоредбите на Закона за 

политическите партии. 

(5) За политическа партия МИР основополагащи етични принципи и 

ценности са моралът, нравствеността и гражданският патриотизъм – 

обичта и дългът към нацията, разбирана като общност на всички 
български граждани, но също така и като териториална идентичност, език, 

природа и държава. 

(6) Политическа партия МИР ще популяризира и пропагандира 
своята дейност чрез средствата за масова комуникация,  печатните и 

електронните медии и лични срещи с български граждани в страната и 

чужбина. 

(7) За постигане на своите цели политическа партия МИР ще 

използва всички позволени от законите на Република България средства. 

 

II – НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ 

 

Чл. 7. (1) Националните органи на Политическа партия МИР са: 

1. Конгрес; 
2. Национален съвет; 

3. Председател; 

4. Национален изпълнителен съвет; 

5. Национална контролна комисия. 

(2) Всички национални органи на политическа партия МИР работят 

в пряко взаимодействие. 

 

Чл. 8.  (1) Конгресът е върховният орган на политическа партия 

МИР.  

(2) Конгресът се свиква не по-рядко от веднъж на 4 (четири) години 

с решение на Националния съвет по негова инициатива или по искане на 

една трета от членовете на партията.  

(3) Конгресът се свиква с покана, публикувана най-малко в един 
национален ежедневник, не по-късно от двадесет дни преди насрочената 

дата. В поканата се посочват датата, часа, мястото на провеждане, дневния 

ред, по чия инициатива се свиква Конгреса и нормата на представителство 
за избор на делегати. Поканата следва да бъде поставена и на място за 

обявления в сградата, в която се намира седалището на МИР. 

(4) Конгресът се състои от делегати, избрани въз основа на норма на 

представителство, определена с решение на Националния съвет. 

 

Чл. 9. Конгресът: 

1. приема, изменя и допълва Устава и програмните документи на 
партията и определя символите й; 

2. приема основните насоки, цели и задачи в дейността на партията; 

3. избира и освобождава Националния съвет на партията, 
председателя на партията, Националната контролна комисия и 

председателя на Националната контролна комисия; 

4. взема решения за прекратяване, сливане и разделяне на партията; 

5. отменя решения на другите органи на партията, които 
противоречат на закона или на този Устав; 

6. взема и други решения, предвидени в този Устав. 

 

Чл. 10. (1) Заседанието на Конгреса е законно, ако присъстват 

повече от половината от избраните делегати. При липса на кворум 
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заседанието се отлага с един час на същото място и при същия дневен ред 

и може да се проведе, колкото и делегати да се явят. 

(2) Всеки делегат на Конгреса има право на един глас. 

(3) Конгресът взема решения с обикновено мнозинство от 

присъстващите. Решенията се приемат с явно или с тайно гласуване. 

(4) Решения с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите 

се вземат при прекратяване, сливане и разделяне на партията. 

(5) Заседанията на Конгреса се протоколират и протоколът се 

подписва от председателстващия заседанието. 

 

Чл. 11. (1) Националният съвет се състои от Председател, 

Заместник-председател и още до 27 (двадесет и седем) члена. 

Председателят на МИР е председател на Националния съвет. 

(2) Съставът на Националния съвет се избира от Конгреса на 

политическа партия МИР за срок от 4 години. 

 

Чл. 12. Националният съвет:  

1. свиква Конгреса на МИР, определя датата, часа, мястото на 

провеждане, дневния ред, както и  нормата за представителство при 
избора на делегати; 

2. изпълнява решенията на Конгреса; 

3. приема бюджет и отчет за изпълнението му; 
4. избира от състава си заместник-председател на партията и 

Национален изпълнителен съвет; 

5. приема решения по текущи въпроси, които не са от 

изключителната компетентност на Конгреса; 
6. приема решения за осъществяване от партията на разрешените от 

закона дейности; 

7. създава временни и постоянни експертни групи за подпомагане на 
дейността си, утвърждава състава и правилата за дейността им; 

8. взима решение за промяна на седалището на политическата 

партия; 

 

9. изготвя становища, позиции и законопроекти, както взима 
решения за иницииране на местни и национлани референдуми;  

10. изготвя и приема Правилник за електронно участие в дейността 

на ПП МИР; 
11. изготвя и приема Правилник за формирането и дейността на 

клубове на ПП МИР извън Република България; 

12. определя норма за представителство на структурите на партията 

в Конгреса; 
13. определя реда за събиране и отчитане на членския внос, неговия 

размер и отчисленията за органите на партия ”МИР”; 

14.взема и други решения, предвидени в този устав. 

 

Чл. 13. (1) Заседанията на Националния съвет (НС) се свикват от 

Председателя на МИР, от Националния изпълнителен съвет, или по-

искане на не по-малко от 2/3 от членовете на НС. При отсъствие на 

Председателя заседанието се ръководи от заместник-председателя. 

(2) Националният съвет може да взема решения, ако на заседанието 

му присъстват повече от половината от неговите членове.  

(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от 

присъстващите, доколкото в закона или в този Устав не е предвидено 

друго. 

 

Чл. 14. Председателят на политическа партия МИР е ръководен 

орган на партията, който: 

1. представлява партията, а при невъзможност упълномощава 
изрично заместник-председателя  на Националния изпълнителен съвет за 

определен срок; 

2. е председател на Националния съвет и Националния 
изпълнителен съвет, координира изпълнението на решенията и ръководи 

дейността им; 

3. назначава и освобождава от длъжност всички щатни служители в 
партийната администрация и сключва гражданските договори със 

сътрудниците и експертите; 
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Чл. 15.  (1) Националният изпълнителен съвет е ръководен орган на 
партията, който: 

1. осъществява оперативното ръководство на партията и решава 

текущи въпроси за дейността на партията;  
2. взема решения за участие самостоятелно или в коалиции в избори 

за парламент, президент и вицепрезидент на републиката, членове на 

Европейския парламент от Република България и местни органи на власт 

и управление; както и взема решение за регистрацията на партията за 
участие в избори; регистрира листите на партията за различните видове 

избори или делегира това правомощие на други органи в партията; 

3. определя кандидатите на МИР за народни представители, 
президент и вицепрезидент на републиката, членове на Европейския 

парламент от Република България, общински съветници, кметове на 

общини и кметства, както и кандидатите за длъжностите, заемани по 

решение на Народното събрание; 
4. определя предизборната стратегия на МИР, организира участието 

на партията в избори за всички органи на власт и избира централен 

предизборен щаб; 
5. изпълнява решенията на Конгреса и на Националния съвет; 

6. осъществява международната дейност на партията и координира 

връзките с медиите; 
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с 

имущество на партията и набирането и разходването на средства от 

членски внос, дарения и други разрешени от закона източници; 

8. определя щатното разписание на партията; 
9. избира лицата, които отговарят за приходите, разходите и 

счетоводната отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП; 

10. свиква заседания на Националния съвет и се отчита пред него; 
11. взема решения за приемане и изключване на членове на МИР; 

12. взема и други решения, предвидени в този устав. 

 (2) Национален изпълнителен съвет се състои от председател, 
заместник-председател и членове, чиито брой се определя от Националния 

съвет, който задължително е нечетен. Те се избират от състава на 

Националния съвет по предложение на председателя. Председателят и 

заместник-председателя на Националния изпълнителен съвет са и 

председател и заместник-председател на партия МИР.  

(3) Заседанията на Национлания изпълнителен съвет се свикват от 

Председателя на политическа партия МИР, а при невъзможност той 

упълномощава с това правомощие заместник-председателя. 

Чл. 16. (1) Националният изпълнителен съвет може да провежда 

заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове. 

(2) Националният изпълнителен съвет приема решенията си с 

мнозинство повече от половината от всички членове, доколкото в закона 

или в този устав не е предвидено друго. 

Чл. 17. (1) Националната контролната комисия е контролен орган на 

политическа партия  МИР.  

(2) Националната контролната комисия се състои от председател и 

двама члена, избирани от Конгреса за срок от 4 (четири) години. 

 

Чл. 18. Националната контролната комисия: 
1. следи за спазването на Устава, правилниците и програмните 

документи, както и за изпълнението на решенията на органите на МИР; 

2. извършва финансово-счетоводната ревизия на всички органи на 
МИР веднъж годишно или по искане на Председателя на партията; 

3. упражнява контрол върху бюджета, имуществото на партията и 

стопанските дейности; 
4. проверява деловодната работа на партийните органи; 

5. разглежда и се произнася по жалби на членове на партията и по 

сигнали за нарушения; 

6. приема становище при обжалване на изключване; 
7. периодично информира за дейността си Националния съвет и 

представя отчет пред Конгреса. 

 

Чл. 19.  (1) Националната контролна комисия може да провежда 

заседания, ако присъстват повече от половината от всички членове. 
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(2) Контролната комисия приема решенията си с мнозинство повече 

от половината от всички членове, доколкото в закона или в този устав не е 

предвидено друго. 

 

Чл. 20. Председателят на Националната контролната комисия: 
1. ръководи заседанията на Комисията и координира дейността й.  

2. участва в заседанията на Националния съвет със съвещателен 

глас.  

 

III - ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО 

 

Чл. 21.  (1) Председателят на Националния изпълнителен съвет 
представлява МИР пред всички юридически и физически лица, като в 

отделни случаи може да упълномощава заместник-председателя на 

Националния изпълнителен съвет за извършване на определени действия 

от името и за сметка на партията.  

(2) Общинските организации на МИР се представляват от 

председателите на Общинските съвети, като в отделни случаи може да 

упълномощават конкретен член от състава на Общинския съвет за 
извършване на определени действия от името и за сметка на Общинските 

организации. 

(3) Местните клубове на партия МИР се представляват от техните 
председатели, като в отделни случаи може да упълномощават конкретен 

член на местния клуб за извършване на определени действия от името и за 

сметка на Местните организации. 

IV – ЧЛEНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

 

Чл. 22.  (1) Членството в политическа партия МИР е доброволно. 

(2) Член на МИР може да бъде всяко физическо лице, което: 
1. притежава избирателни права; 

2. приема устава и програмните документи на партията; 

3. е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на 

партията; 

(3) Не може да членува в МИР лице, което: 

1. е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от 

общ характер, 
2. е член на друга политическа партия, 

3. има ограничение за членство в политическа партия по закон. 

 

Чл. 23. (1) Приемането за член на МИР се извършва с решение на 
Националния изпълнителен съвет на партията, въз основа на подадено от 

кандидата писмено заявление по образец, чрез председател на Общински 

съвет и/или Местен клуб на партията. Към заявлението, адресирано до 
Националния изпълнителен съвет на МИР, кандидатът прилага 

декларация за приемане на Устава, целите и програмните документи на 

партията и за съответствие с изискванията на чл. 22 от този Устав. 

(2) Когато кандидатът е постоянно пребиваващ извън Република 
България, заявлението се подава до Националния изпълнителен съвет на 

МИР. 

(3) Членството в МИР възниква от момента на решението на 

Националния изпълнителен съвет за приемане на нов член. 

 

Чл. 24. Всеки член на МИР има право: 
1. да участва в дейността и управлението на партията, включително 

да избира и да бъде избиран в партийните органи; 

2. да участва в определяне приоритетите, програмата, основните 

инициативи и дейности на МИР; 
3. да иска и да получава информация от партийните органи; 

4. да избира и да бъде избиран като кандидат на МИР за 

президентски, парламентарни, и местни избори, както и избори за членове 
Европейския парламент;  

5. да се въздържа от участие в инициативи или дейности, спрямо 

които има мнение различно от това на мнозинството членове; 
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6. да получава защита от МИР, когато е заплашван, преследван и 

оклеветяван за своите убеждения и действия, които не противоречат на 
законите на страната, на целите и принципите на партията; 

7. да напусне МИР, чрез едностранно писмено изразено заявление 

до Националния изпълнителен съвет на партията. 

8.   всеки член на партията също може да участва  и електронно в 

дейността й.  Електронното участие на всеки член на партията се урежда с 

Правилник за електронно участие в дейността на МИР, който се приема от 

Националния съвет.  

 

Чл. 25. Всеки член на МИР е длъжен: 

1. да спазва разпоредбите на този Устав; 

2. да спазва решенията на органите на МИР; 
3. да участва в инициативите и дейностите на партията; 

4. да плаща членски внос, съобразно предвидения в настоящия 

Устав ред. 

5. да не накърнява доброто име и авторитета на МИР. 

 

Чл. 24.  (1) Членството в МИР се прекратява при: 

1. едностранно, писмено изразено заявление за напускане на МИР, 
отправено до Националния изпълнителен съвет. Членството се прекратява 

от датата на постъпване на заявлението. Промяната се вписва незабавно в 

съответния регистър; 
2. член на МИР може да бъде изключен с решение на Националния 

изпълнителен съвет, взето с мнозинство 2/3 от членовете му, когато: 

а) системно не изпълнява на задълженията по  чл. 25 от този Устав, 
б) с действията си нарушава целите, единството и целостта на МИР 

или уронва престижа на партията, 

в) има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ 

характер;  
3. член на МИР може да бъде изключен с решение на Националния 

изпълнителен съвет, по предложение на Общинските и Местните 

организации, поради неплащане на членски внос в продължение на повече 
от една година; 

4. смърт; 

5. други предвидени от закона случаи. 

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред 

Националната контролната комисия, чието решение е окончателно. 

 

Чл. 26.  (1) С решение на Конгреса, за особени заслуги, в МИР 

могат да се присъждат званията „почетен председател” и “почетен член“.  

(2) Удостоеният със званието “почетен член” или “почетен 

председател” получава специална грамота, удостоверяваща званието. 

 

Чл. 27. Симпатизант на МИР може да бъде всеки пълнолетен 

български гражданин, живеещ в или извън Република България, който: 

1. притежава избирателни права; 
2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; 

3. споделя ценностите целите и устава на МИР. 

 

Чл. 28. Всеки симпатизант на МИР има следните права: 
1. да изразява мнението си, да прави предложения и да участва в 

обсъжданията на Общинските конференции и Местните организации; 

2. да участва в събития, организирани от МИР на местно или 
национално равнище; 

3. да иска и получава информация от органите на общинските и 

местните  организации за политиката на МИР, решенията на Конгреса, на 

Националния съвет и на Националния изпълнителен съвет. 

 

V - СТРУКТУРИ 

 

Чл. 29. (1) Териториалната организационна структура на 

политическа партия МИР се изгражда в съответствие с 

административното деление на страната, като включва: 
1. Местни клубове;  

2. Общински организации; 
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3. Районни организации в градовете с районно административно 

деление. 
(2) Органи на общинската организация са: Общинска конференция, 

Общински съвет и председател на Общинския съвет. 

Чл. 30.  (1) Местният клуб е структурна единица на общинската 
организация, формирана на доброволен принцип и се учредява по 

инициатива на не по-малко от трима членове на политическа партия МИР. 

Местните клубове могат да се формират на териториален или на 

тематичен принцип, съобразно интересите на техните 
членове.Учредяването се регистрира в съответния общински партиен 

регистър, в който на местния клуб се определя пореден регистърен номер 

и/или име. 

(2) Местните клубове се ръководят от Председател, който ръководи 

и организира дейността на клуба. Председателят на клуба се избира от 

членовете на клуба. Клубовете взимат решения с явно гласуване, 

обикновено мнозинство при кворум поне половината от членовете.  
 

(3) В дейността на Местните  клубове може да се участва и 

електронно, като електронното участие на всеки член на партията се 
урежда с Правилник за електронно участие в дейността на ПП МИР, който 

се приема от Националния съвет.  

 
(4) Местните клубове на партията могат да се формират и извън 

територията на страната. Като тяхното формиране и дейност се урежда с 

Правилник за формирането и дейността на клубове на ПП МИР извън 

Република България, който се приема от Националния съвет.  
(5) Местният клуб провежда събрания по своя инициатива или по 

решение на висшестоящ партиен орган и организира изпълнението на 

решенията на висшестоящите партийни органи. 

 

Чл. 31. (1) Общинската организация се състои от всички членове на 

партията на територията на една община, включително и от състава на 

местните клубове на територията на общината. 

(2) На територията на една община може да има само една общинска 

организация. 

(3) В градовете с районно деление се формират районни 

организации, които имат статут на общински.  

(4) Общинската организация се регистрира в националния партиен 

регистър. 

 

Чл. 32. (1) Висш орган на общинската организация е Общинската 

конференция, която се състои от всички членове на общинската 
организация. Свиква се най-малко веднъж годишно с решение на 

Общинския съвет, по искане на една трета от членовете на общинската 

организация или по решение на Национален изпълнителен съвет. 

(2) Общинската конференция избира от състава си общински съвет и 

председател на общинския съвет с обикновенно мнозинство от членовете 

си. 

(3) Когато членовете на общинската организация са повече от 100, 
общинската конференция се провежда с делегати, избрани по норми за 

представителство, утвърдени с решение на Националния изпълнителен 

съвет. 

(3) Председателят на Общинския съвет уведомява членовете за 

времето, мястото и дневния ред на конференцията най-малко 7 дни преди 

провеждането ѝ. 

 

Чл. 33. (1) Общинската конференция е законна, ако присъстват 

повече от половината от всички членове, съответно делегати. При липса 

на кворум, заседанието се отлага с един час и се провежда с явилите се 

членове, съответно делегати. 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от 

присъстващите. 

 

Чл. 34. Общинската конференция: 
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1. приема отчета на председателя на Общинския съвет; 

2. определя основните насоки за работа на общинската организация; 
3.  избира председател и членове на Общинския съвет за срок от 4 

години; 

4. избира делегати за Конгреса по норма за представителство, 
утвърдена с решение на Националния съвет; 

5. приема становища по въпроси от местен характер. 

6. определя политиките и приоритетите на партията за територията 

на съответната община и да предлага инициирането на местни 
референдуми на Националния съвет. 

 

Чл. 35.  (1) Общинският съвет: 
1. организира и осъществява изпълнението на целите и политиката 

на политическа партия МИР на територията на общината; 

2. организира и контролира изпълнението на територията на 

съответната община на решенията на Общинската конференция и на 
националните органи на МИР; 

3. координира и подпомага дейността на местните клубове и 

оценява тяхната дейност; 
4. разглежда заявленията за членство в МИР и изпраща становище 

до Националния изпълнителен съвет чрез председателя на Общинския 

съвет; 
5. може да предлага на Националния изпълнителен съвет членове на 

общинската организация за изключване; 

6. избира от състава си организационен секретар и определя 

правомощията му; 
7. може да предлага на Националния изпълнителен съвет за 

утвърждаване кандидати на МИР за общински съветници, кметове на 

общини и кметства, народни представители, членове на Европейския 
паралент, Президент и Вицепрезидент; 

8. изпълнява и други функции, възложени му от националните 

органи. 

(2) Мандатът на Общинския съвет и на неговия председател е 4 

(четири) години. 

 

Чл. 36. Председателят на общинския съвет: 

1. представлява политическа партия МИР на общинско ниво; 
2. свиква и ръководи заседанията на Общинския съвет по своя 

инициатива, по искане на 1/3 от членовете му или по решение на самия 

съвет; 
3. организира и ръководи изпълнението на решенията на 

Общинската конференция, националните органи и Общинския съвет; 

4. изпълнява и други функции, възложени му от националните 

органи. 
 

Чл. 37.  (1) На общинско и национално равнища, за подпомагане 

реализацията на целите и задачите на политическа партия МИР, членовете 
и симпатизантите на партията могат да организират и участват в 

обществени съвети, сдружения и други структури на гражданското 

общество. 

(2) Структурите по ал. 1 са  неформални граждански обединения 
или такива по ЗЮЛНЦ, които работят самостоятелно, като решенията на 

съответните партийни органи нямат задължителен характер за тях. 

(3) Структурите по ал. 1 могат да правят предложения до всички 

партийни органи по въпроси от обществено-политически характер. 

 

VI - ЧЛЕНСКИ ВНОС 

 

Чл. 38. (1) Всеки член на МИР плаща индивидуален членски внос и 

притежава членска карта на МИР. 

(2) Националният съвет определя реда за събиране и отчитане на 

членския внос, неговия размер и отчисленията за органите на МИР. 

(3) Членовете на МИР без доходи или с ниски доходи плащат 

минимален членски внос. 

(4) Член на МИР, който не е плащал членски внос в продължение на 

три месеца губи правото си на глас. 
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VII - ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ И ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА, 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМУЩЕСТВО 

 

Чл. 39. Дейността на политическа партия МИР се финансира със 

собствени приходи и от държавни субсидии. 

 

Чл. 40. (1) Политическа партия МИР не може да извършва 

стопанска дейност освен в случаите по чл. 41, ал. 1, т. 5 от този Устав. 

(2)  Политическа партия МИР няма право да учредява и да участва в 

търговски дружества и кооперации. 

 

Чл. 41. (1) Собствени приходи на  политическа партия МИР са 

приходите от: 

1. членски внос; 

2. собствени недвижими имоти; 
3. дарения и завещания от физически лица; 

4. лихви от парични депозити в банка и доходи от ценни книжа, 

доколкото това не противоречи на чл. 40 от този Устав; 
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) Собствени приходи на МИР са и приходите от фондонабиращи 

мероприятия. 

(3) Политическа партия МИР може да ползва заеми от банки в 

размер до две трети от отчетените в Сметната палата приходи за 

предходната календарна година. 

 

Чл. 42. (1) Политическа партия МИР не може да получава под 
каквато и да е форма: 

1. анонимни дарения; 

2. средства от юридически лица и от еднолични търговци; 

3. средства от религиозни институции; 
4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни 

предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни 

организации с идеална цел. 

(2) Политическа партия МИР не може да получава движими и 

недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги 

под каквато и да е форма, от субектите по ал. 1, т. 2, 3 и 4. 

(3) Политическа партия МИР може да получава за безвъзмездно 
ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими 

вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.  

 

Чл. 43. Политическа партия МИР може да получава и държавна 

субсидия по начин регламентиран по Закона за политическите партии. 

 

Чл. 44. (1) Националния изпълнителен съвет на МИР определя лице 
което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на 

партията. 

(2) Политическа партия МИР представя в Сметната палата в срок до 
тридесет дни след утвърждаване на устава името на лицето по ал. 1, а при 

промяна в лицето в 7-дневен срок от извършване на промяната. 

 

Чл. 45. (1) Финансовият контрол върху дейността на Политическа 

партия МИР и управлението на представеното и имущество се контролира 

от Сметната палата. 

(2) Политическа партия МИР  прилага двустранно счетоводно 

записване съгласно Закона за счетоводството. 

 

Чл. 46. (1) Политическа партия МИР изготвя финансов отчет за 
предходната календарна година включващ информация за централното 

управление и регионалните структури съгласно чл.26 от Закона за 
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счетоводството и националния счетоводен стандарт за юридически лица с 

нестопанска цел. 

(2) Финансовите отчети по ал. 1 подлежат на независим финансов 

одит и заверка от независим финансов одитор. Независим финансов 

одитор не може да бъде лице, което е член на политическата партия или 

получава възнаграждение от нея под каквато и да е форма. 

(3) Разходите по одита и на финансовите отчети са за сметка на 

политическа партия МИР. 

 

Чл. 47. Разпореждане с имуществото на Политическа партия МИР  

става по решение на Националния изпълнителен съвет. 

 

Чл. 48. Имуществото на Политическа партия МИР се състои от 

вещни права върху движимо и недвижимо имущество както и всички 

други права регламентирани от Закона за политическите партии. 

Националния изпълнителен съвет представя на отделни структури на 

партията имущество за стопанисване. 

 

Чл. 49. Всички документи с които се заявяват създават изменят или 
прекратяват имуществени права и задължения се подписват от 

председателя на Националния изпълнителен съвет или упълномощен от 

него заместник председател. 

 

VIII - ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 50. Политическа партия МИР може да бъде прекратена в 
следните случаи: 

1. решение за сливане или вливане в друга партия; 

2. решение за разделяне на две и повече партии; 
3. решение за саморазпускане съгласно устава й; 

4. влязло в сила решение на Конституционния съд с което 

политическата партия е обявена за противоконституционна; 

5. разпускане с решение на Софийския градски съд.  

 

Чл. 51. Решенията по чл. 50, т. 1 и 2 се вземат от Конгреса на 
партията. Това право не може да бъде делегирано на друг орган на 

партията. 

 

IX - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 52. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за политическите парти. 

Чл. 53. Настоящият устав влиза в сила от момента на приемането и 
подписването му и подлежи на регистрация и вписване в Софийски 

градски съд. 

 

 


