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УСТАВ
І.НАИМЕНОВАНИЕ,СЕДАЛИЩЕ,АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СИМВОЛИ
Чл.1.АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ НЕЗАВИСИМИ е
Политическа партия със седалище и адрес на управление в гр.София
1463,общ.Триадица,ул.Гургулят №27,ет.3,ап.4.Знамето на АСО/н/ е розво с надпис-АСО/н/.
ІІ.ПРОГРАМА
Чл.2.АСО/н/ е политическа партия на български граждани,обединени около
социалистическите идеи от европейски тип,възприети като система от ценностти,в основата
на които,стоят свободата,справедливостта и солидарността.
Непосредствената задача на АСО/н/ е да стане гарант за:
- Задълбочаване на процеса на мирен преход към демократично гражданско общество
и правова държава;
- Създаване на условия на истинска многопартийна парламентарна демокрация.
Целта на АСО/н/ е да освободи човека от всички ограничения,които го подтискат и да му
осигури свободното упражняване на неговите права.Освобождаването на човека не зависи
само от формалното признаване на неговите политически и социални права,а от създаването
на такива икономическиусловия,които ще осигурят пълното им съществуване.
АСО/н/ се стреми към изграждане на гражданско общество,основано върху синтеза на
принципите на свободата,социалната справедливост и солидарността,в което всеки
индивид има гарантирано право да участва в процеса на вземане на политически
решения.
Основната задача на АСО/н/ е,вливайки се в общодемократичното движение,да обедини
социалдемократическите сили в борбата за разрушаване на тоталитарните структури и
изграждане на демократично общество в България в съответствие с Конституцията и
законите на страната.
Като политическа партия АСО/н/ е част от световната социалистическа левица.
ІІІ.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ
Чл.3. а/Уважение на личността и гарантиране на нейнат свобода и суверинитет.
б/Съчетаване на представителната с пряката демокрация.
Политиката на АСО/н/ се формира чрез постоянно действащи публични форми като:
общосоциалистическа дискусия,допитване,референдум и др.
в/Федеративност при изграждането и осъществяването на дейността на АСО/н/.
г/Самоорганизация и автономност на клубовете на АСО/н/.
д/Хоризонтални връзки между клубовете.
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е/Пълна гласност-събранията,конференциите и заседанията на структурните звена на
АСО/н/ са открити за всички членове на АСО/н/.
ж/Пряк достъп до информацията на всички равнища.
з/Решенията,взети от клубовете и конференциите са задължителни за избраните от тях
органи;Решенията взети от изборните органи са само препоръчителни за членовете на
АСО/н/,като клубовете,групите и отделните социалисти,могат да се присъединяват или да се
разграничават от взетите от ръководството на партията решения.
и/Стремеж към вземане на решенията с консенсус;когато решенията са взети с
мнозинство,малцинството има право да не участва в тяхното изпълнение и да отстоява
своята позиция включително и в печата.
ІV.ЧЛЕНСТВО
Член 4.а/Член на АСО/н/ може да бъде български гражданин с избирателни права,който
споделя програмата на АСО/н/,работи за нейната реализация,приема устава на Партията,
не членува в друга партия и няма забрана по смисъла на чл.9.ал.1 от ЗПП да членува в
политическа партия.
б/Членството в АСО/н/ се оформя чрез регистрация на лична молба-декларация в
някой от клубовете на на АСО/н/.Прекратява се чрез доброволно напускане/задължително с
писмена молба/,смърт или чрез изключване от събрание на Клуба с явно гласуване и
обикновенно мнозинство.
в/Членът на АСО/н/получава членска карта и заплаща встъпителен членски внос- не
по-малко от 5 лв.
Член 5.Права на членовете на АСО/н/ :
-Всеки член на АСО/н/ членува пълноправно в един клуб на АСО/н/и има право да
участва в работата на произволен брой клубове на АСО/н/;
- Членовете на АСО/н/ имат право да се разграничават публично от решения,
декларации и становища на изборните органи на АСО/н/ или на отделни негови клубове,
с които не са съгласни.
Задължения на членовете на АСО/н/:
- Да участват в организационния живот на Партията,да спазват Устава и да плащат
членски внос в клуба в който членуват.
V.ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ
Член 6.Членовете на АСО/н/ могат да изграждат клубове.Клубовете избират свой
председател и финансово отговорно лице/ковчежник/,на събрание с обикновено
мнозинство и явно гласуване.Ковчежника води счетоводството в съответствие с
разпоредбите на чл.34 ал.1 от ЗПП и го отчита пред главния счетоводител на Партията.
Чл.7.а/Структурата на АСО/н/ е двузвенна:клубове и национално ръководство на партията.
Връзката между тях е пряка
б/Клубовете на АСО/н/ могат да изграждат хоризонтални връзки помежду си,като за
целта целта изграждат регионални съвети на координаторите в големите градове и различни
региони на страната.Съвета си избира председател на Регионалния координационен съвет и
ковчежник.Ковчежника води счетоводството в съответствие с разпоредбите на чл.34 ал.1 от
ЗПП и го отчита пред главния счетоводител на Партията.
в/В населените места,където има изграден клуб,създаването на нов се потвърждава пред
ПС /Политическия съвет на АСО/н/ /от първия или от Регионалния координационен съвет.
г/Клубът се ръководи от председател.Той отговаря за воденето на цялата документация.
Неговият подпис представлява Клуба.Председателят или избран координатор осъществяват
връзката с Централното ръководство и с други клубове.Председателя е член по право в
изградения регионален координационен съвет.
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д/При изграждане на местни коалиционни структури председателят на Клуба го
представлява в тях или председателят Регионалния координационен съвет на АСО/н/.
Чл.8.Ръководството на политическата Партия се състои от Национална конференция и
Политически Съвет /ПС/
Чл.9 ал.1.Националната Конференция на АСО/н/ е Висшия ръководен орган на Партията,
който:
- определя нейната стратегия и тактика;
- приема политически програми и платформи;
- приема и изменя Устава на Партията;
- приема отчет от ПС и дава оценка за неговата работа;
- избира председател на Партията;
- избира политически съвет
ал.2.Националната конференция се провежда най-малко веднаж на 4 години и се свиква
от ПС на Партията,а извънредна по решение на Политическия Съвет или по искане на поне
една десета от броя на клубовете на АСО/н/.
ал.3.Изборът на Делегати става от Клубовете на АСО/н/ в съответствие с норма на
представителство,оределена от ПС,но всеки клуб има право на поне един делегат.
Ал.4.Председателя,членовете на ПС,депутатите и министрите участват в работата на
Националната Конференция по право.
Чл.10.Политически Съвет /ПС/
а/ПС е ръководен орган на Партията и изпълнява дейността по изпълнение решенията
на Националната Конференция.Ръководи дейността на Партията между
конференциите.Приема декларации,обръщения, призиви,организира публични прояви на
Партията,препоръчва определени действия на клубовете и членовете на АСО/н/.Взема
решение за участиев избори за централни и местни органина властта и участие в коалиции.
Утвърждава листата за участие в избори.Решенията му са валидни при гласуване с просто
мнозинство.
б/ПС се състои от 4 до 8 члена и от председателя.ПС избира заместник председател и се
ръководи от председателя или от заместника.
в/Вътрешната структура на на ПС се формира по предложение на председателя и
заместник председателя.
г/При необходимост част от длъжностите в ПС могат да бъдат щатни в рамките на
подсигурен бюджет.
д/Щатни длъжности и технически персонал се назначават по решение на ПС от
Председателя на АСО/н/.
е/Предлага на председателя за назначение главен счетоводител по смисъла на чл.30.ал.1
от ЗПП.
Чл.11.Партията АСО/н/ се представлява от Председателя.
Чл.12.Работни комисии.
Работните комисии се създават по решение на ПС,който избира техни
представители.Съставът на тези комисии се формира на принципа на доброволността.
Чл.13.АСО/н/ създава свои собствени печатни издания с решение на ПС.
Чл.14.Вестник „ДЕН”е печатен орган на Партията.
VІ.ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ
Чл.15.АСО/н/ провежда своята политика в Народното Събрание,Правителството,
Общинските съвети и Кметствата, чрез избрани в състава им свои членове и съмишленици и
чрез други разрешени от закона демократични форми на въздействие.
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Чл.16.Издигането на членове на АСО/н/ и съмишленици за кандидати за народни
представители и общински съветници,става по инициатива на клубовете на събрания с
широко участие на съмишленици и симпатизанти.Съветите на координаторите и ПС
Организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури.Утвърждаването на листите
се извършва от ПС.
Чл.17.Народните представители- членовеи съмишленици на АСО/н/,се обединяват в
парламентарна група,а общинските съветници-в група на съветниците на АСО/н/.
Чл.18.Народните представители членове и съмишленици на АСО/н/,участват в заседанията
на ПС с решаващ глас.Общинските съветници участват също в работата на
координационните съвети на съответните клубове с решаващ глас.
Чл.19.Право на участие в заседанията на парламентарната група на АСО/н/ имат
Председателя на Партията, Заместник председателя,Министрите членове на АСО/н/ и
главните редактори на печатните органи на АСО/н/.
Чл.20.Дейността на Парламентарната група АСО/н/ се осъществява на основата на
правилник.
Чл.21.ПС и местните /регионални/ координационни съвети осъществяват блокове,съюзи и
коалиции,които се утвърждават от ПС,за постигане на обществен консенсус и сигурност и за
избиране на подходящи кандидати за народни представители и съветници.
АСО/н/ ,ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ,ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДВИЖЕНИЯ
Чл.22.АСО/н/ установява равноправни отношеня с политически партии,организации и
движения за изработване на общи позиции по конкретни социалнополитически въпроси за
единодействие и съвместни граждански инициативи.
VІІ.ИМУЩЕСТВО ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА
Чл.23.Членовете на АСО/н/ плащат членски внос в клубовете,размерът му не е фиксиран и се
определя индивидуално от възможностите и волята на отделния член.
Отчисленията за Регионалния Координационен съвет и за ПС са доброволни по решение на
събрание на Клуба.
Чл.24.Партията осъществява своята дейност от собствени приходи и държавна субсидия.
Собствените приходи на Партията са приходите от:
- членски внос;
- собствени недвижими имоти;
- дарения и завещания от физически лица;
- дарения от юридически лица;
- лихви по парични депозити в банки;
- издателска дейност,авторски праваи ползване на интелектуална собственост,
както и от продажба и разпространение на печатни,аудио и аудиовизуални материали с
партийно-пропагандно съдържание.
- Собствени приходи от фондонабиращи мероприятия.
Чл.25.ПС може да предоставя на клубовете и Регионалните Координационни съвети
имущество и финансови средства.
Чл.26.ал.1.Главния счетоводител прилага двустранно счетоводно записване съгласно
разпоредбите на Закона за счетоводството.
ал.2.Главния счетоводител изготвя финансов отчет за предходната календарна година,
включващ информация за ПС централнота управление и регионалните структури,съгласно
изискванията на чл.26. от Закона счетоводството и на Националния счетоводен стандарт за
юридическите лица с нестопанска цел.
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ал.3.Финансовите отчети по ал.2 подлежат на независим финансов одит и заверка от
независим финансов одитор.Независим финансов одитор не може да бъде лице,което е член
на АСО/н/ или получава възнаграждение от Партията под каквато и да е форма.
ал.4.До 31 март на текущата година главния счетоводител на Партията представя
на Сметната палата заверените финансови отчети.Към отчетите се прилагат списъци на
дарителите и размерът на даренията по чл.23,ал.1,т.3 и 4,от ЗПП,както и списъци на
търговските дружества с под 5% държавно или общинско участие,предоставили
средства на Партията.
VІІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.27.АСО/н/ прекратява съществуването си след референдум по решение на Национална
Конференция.
Настоящите промени в устава са приети на Национална Конференция проведена на
17.12.2005 г. във връзка с преходните и заключителни разпоредби на ЗПП/ДВ,бр.28
от 01.04.2005 г./
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