
УСТАВ

НА ДВИ Ж ЕНИ Е ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

I. ОБЩ И ПОЛОЖЕНИЯ

Чпен 1

33 европейска интеф ация /ДЕИ / е независима общ ествено -  политическа организация 
създадена за да допринесе за единството на всички български граждани, като се зачитат правата на_  _  _  Ж  г  М""Т 11 I 41 w C  O I

свобода, равенство и достойнството на личността и европейска интеграция в България - в съответствие с 
Конституцията и законите на страната, М еждународната харта за правата на човека. Европейската 
онвенция за защ ита на правата на човека и основните свободи. Рамковата конвенция за защита на 

националните малцинства и други международни договорености.

(2) ДЕИ е либерално -  демократична партия

(3) Движение за европейска интеграция е ю ридическо лице със статут на партия, което се представлява 
от Оъпредседатели до 15 (петнадесет) -  демократично избрани и Главен секретар назначен от 
съпрецедателите

И ) Седалище и адрес на управление на партията: гр. София, общ ина Триадица“, бул Евлоги Георгиев“

(5) Символика:

1. Емблема -  син фон. изображение на картата на България със светло синьо върху тях надпис, с бял 
цвят ДЕИ в основата на буква „Д" е поставена буква „И “ , кръг от звездички, долу изписано 
наименованието на движението :

2 Знаме - небесно син фон с емблемата в средата;

3. Печат - кръгъл в средата с емблема на ДЕИ и местонахождението на съответния осган. околовръст 
изписва наименованието ‘Д виж ение за европейска интеграция”

Член 2

се

Основни цели на Движение за европейска интеграция

I Отстояване на правото за качествено и равноправно образование на всички граждани в това 
число и на малцинствените етноси.

II Право и достъп до качествено здравеопазване на всички българи и малцинствени rnvnn в 
България,

III. Защита на ценности и традиции, култура и идентичност, като предпоставка за положителното 
развитие на общ еството;

IV Право и достъп до нормална среда за живот, (живот извън гетата);

V. Право и достъп на всички граждани в местното и държавното управление на страната Край на 
дискриминацията;

VI. П росперитет и развитие на РБългария като член на Европейския съюз;

VII Запазване и съхраняване на българската природа;

VIII Устойчиво и проспериращ о развитие на регионите и общ ините в РБългария
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Член 3

Движение за европейска интеграция постига целите си чрез:

(1) „Движение за Европейска интеграция" ще постигне целите си чрез спазване Конституцията и законите 
на Р България, взаимодействие с български и международни организации, които изповядват принципите 
на свобода и демокрация и участие в законодателната и изпълнителната власт на Р България.

(2) Участие в законодателната и изпълнителна власт;

(3) Взаимодействие с всички демократични сили за изграждането на България като правова държава,

(4) Участие и сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионална и глобална 
сигурност, защита и гарантиране на човеш ките права и правата на малцинствата.

II. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Член 4

Членство.
(1) Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, които е за единна и неделима 
България, признава и защ итава правата на свобода, равенство и достойнството на личността на всички 
български граждани, приема и изпълнява Програмните документи и Устава на Д вижение за европейска 
интеграция

(2) Членството в ДЕИ се осъщ ествява индивидуално и е израз на лична воля и желание

(3) Приемането за член става с писмено заявление /по образец/ от кандидата, подадено до Местния 
съвет, който задължително се произнася в едномесечен срок. Копие от протокола на заседание на 
Местния съвет за приемане или отказ се изпраща до Общинския съвет.

(4) По решенията на М естния съвет се произнася Общинския съвет в срок от един месец. При отказ на МС 
и по писмено искане от кандидата О бщ инският съвет в срок от един месец от постъпване на искането се 
произнася с окончателно решение.

(5) Всеки член се легитимира като такъв чрез своята членска книжка , подлежащ а на заверка от 
Общинския съвет всяка година

(6) Членство в ДЕИ се реализира чрез М естната организация. Всеки член на ДЕИ може да членува само в 
една Местна организация на територията на общ ината, съобразно своя постоянен или настоящ  адрес МС 
не може да откаже презаписването на редовен член на ДЕИ по този ред

(7) Член на Местната организация с настоящ или постоянен адрес различен от адреса на Местната 
организация, запазва членството си в същата

(8) При мотивирано искане от кандидат за член на ДЕИ и с разреш ение на О бщ инския съвет се допуска 
членство в М естната организация различна от М естната организация по постоянен ипи настоящ адрес, В 
този случай се изисква писменото становищ е на Общ инските съвети по постоянен и настоящ  адрес

(9) Членството в ДЕИ в чужбина се реализира чрез утвърдени с реш ение на Централния съвет, М естната 
организация или чрез индивидуално членство, което се вписва в специално създаден регистър към ЦС на 
ДЕИ

(10) Членството в партията е доброволно и може да бъде прекратено във всеки момент, по искане на 
отделния член, като за целта той подава заявление дс Местния съвет, в който членува и връща членската 
си книжка,

(11) Кандидат, който е бил изключен от ДЕИ, може да бъде възстановен с решение на органа, който го е 
изключил, при условията на (3) В този случай ЦС се произнася задължително преди решението за 
възстановяване

(12) Ограничения за членство.



1 В ДЕИ могат да членуват само лица, които са български граждани и не членуват в друга политическа 
партия. Лиш аването или отказът от българско гражданство автоматично води до прекратяване на 
членството Лице, което е български гражданин, живее в чужбина, може да членува в партията, но няма 
право да заема ръководни длъжности.

2 Не се допуска колективно членство.

Член 5

Права и задължения

(1) Всеки член има право

1 да иска и да получава инф ормация от структурите на организацията, да изразява мнение, да прави 
предложения и да участва при вземането на решения в организационните ф оруми на партията :

2. да сезира за допуснати нарушения компетентните органи;

3 да избира и да бъде избиран.

(2) Всеки член е длъжен

1 да спазва Програмните документи и Устава;

2 да плаща редовно членския си внос;

3. да изпълнява реш енията на Устава и Програмните документи на Движение за европейска интеграция 

Член 6

При неспазване на Устава и Програмните документи на Движение за европейска интеграция, уронване 
престижа на партията, неизпълнение на решения и възложени задачи, груби лични прояви, се налагат 
следните наказания:

(1) Порицание се налага при системно неучастие в мероприятията, организирани от структурите на 
партията.

(2) О свобождаване от ръководна длъжност се налага при:

1. отказ за изпълнение на решенията на по-висшестоящ ия орган:

2. системно неизпълнение на задълженията си.

(3) Временно изключване се налага при:

1 нечестна предизборна пропаганда и умишлена дезинф ормация;

2 опит за нарушаване единството на партията и създаване на разкол между членовете й,

3 проявена безотговорност към поверени му материални ценности и документи, забавянето ипи не 
издаването им при напускане;

4 разпространяване на клевети или невярна информация за членовете и ръководството на партията в 
личен и служебен аспект;

5 виновно неплащ ане на членски внос в срок от шест месеца

Срокът за временно изключване не може да бъде по-мапък от три месеца и по-голям от една 
година.Временно изключеният няма право на предложения, но е длъжен да спазва Устава и Програмните 
документи и взетите решения. Същ ият няма право да заема ръководна длъж ност една година след 
изтичане на срока

(4) Изключване се налага при:



е х

1. нарушаване на партийната тайна, превишаване на дадените му правомощ ия, злепоставяне на 
Движение за европейска интеграция в средствата за масова информация

2 създаване на условия за разкол и ксеноф обия, застрашаващи целостта на партията:

3 доказана:

а) корупция

б) ф инансова злоупотреба

в) длъжностна злоупотреба

4 регистриране на собствената си кандидатура, без да има решение на партията при парламентарни и 
местни избори; членство в друга партия; работи в полза на други партии или независими кандидати: 
работи против партията при избори.

П редложението за изключване се прави от ръководствата на съответните органи като се 
мотивират причините. Решение се взема след тайно гласуване с обикновено мнозинство от списъчния 
състав на компетентния орган. Срокът за изключване на член от Движение за европейска интеграция е 
две години При възстановяване на членството си, същ ият една година не може да заема ръководна 
длъжност.

(5) При повторение на наруш енията по ал (1), (2) и (3) наруш ителят се наказва със следващ ото по тежест 
наказание Наказанията по чл. 6 се налагат от структурата към която принадлежи съответния член или от 
по-висшестоящ орган При обсъждане на извърш еното нарушение провинилият се член има право да 
присъства или да внесе писмено изложение Същ ият следва предварително да бъде предизвестен, ако в 
определения срок не се яви. компетентния орган се произнася

(В) Решенията за наложени наказания могат да бъдат обжалвани пред съответния контролен орган в 
четиринадесет дневен срок от писменото уведомяване. Същ ият се произнася по жалбата в срок посочен в 
чл.22, чл 23. чл.24 и чл.25

(7) Изключеният от ДЕИ член задължително предава членската си книжка в МС, където е членувал

III. О РГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 7

Структурата на Д вижение за европейска интеграция включва следните организации'

(1) Местна организация

1 се създава най-малко от д есет членове;

2 образува се на територията на населеното място;

3. в едно населено място се създава една Местна организация.

4 в по-големите населени места по решение на Общинския съвет на ДЕИ могат да се създадат и повече 
местни организации. Броят и обхватът на съответната местна организация се посочват в решението на 
Общински съвет за създаване

(2) Общинска организация:

1. включва всички местни организации на територията на общината,

2. на територията на общ ината се създава една Общинска организация

3 Седалището се установява в административния център на общ ината
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(3) Областна организация

1. включва всички О бщ ински организации на територията на областта:

2 на територията на областта се създава само една Областна организация

3. седалището се установява в административния център на областта.

(4) М ладежко Движение за европейска интеграция / М ладежко ДЕИ /

(5) Ж енско Движение за европейска интеграция / Ж енско ДЕИ /.

Член 8

(1) Национапната конф еренция е върховен орган и се свиква най-малко веднъж на три години.

1. по решение на Централния съвет при квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от списъчния му \ /  
състав

2. от 2/3 (две трети) от Съпредседателите на Движение за европейска интеграция

(2) Национапната конференция:

1 приема и изменя Програмните документи и Устава;

2 избира:

а) Съпредседателите на партията;

б) членовете на Централния съвет -  минимум 3; ,)

в) състав и Председател на Централният контролен орган -  минимум 3;

(3) Национапната конф еренция е легитимна, ако присъстват 2/3 /две трети / от избраните делегати. 
Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Член 9

(1) Централният съвет действа по времето между две Национални конф еренции В състава му влизат:

1. Съпредседателите на Движение за европейска интеграция:

2. Главен секретар на Д вижение за европейска интеграция

3 Председателите на О бластните съвети;

(2) Централният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца по инициатива на Съпредседателите 
и/или Главен секретар

1 актуализира Програмните документи;

2 приема годишния бюджет на Централния съвет;

3. избира и освобождава председател на Областен съвет в случаите по чл 13, ал.7.

4. Взема необходимите решения във връзка с неотложни задачи, които трябва да реш ава Движение за 
европейска интеграция:

5 Обсъжда и приема отчета на Централното оперативно бюро:

6 Утвърждава образци и изработва печатите, знамената и всички останали материали, върху които се 
поставя емблемата на ДЕИ
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Gl
7 Централният съвет утвърждава Правилника и Програмата за дейността на М ладежко и Ж енско ДЕИ 

^ У т в ъ р ж д а в а  образци на документи предвидени в този Устав и приема единни правила по прилагането

п(^ = ЛГ  СЪ06Т заседава ПРИ КВ°РУМ 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с 
n r l l  мнозинство от присъстващ ите членове. При необходимост Ц ен , р а п н и я т с Г в е г  Г о Г  па 
промени начина на гласуване и кворума за вземане на решения.

(4 ) Централният съвет може да отстрани от състава си всеки член. наруш ил Устава или неизпълняваш 
задълженията си Предложението се прави от Съпредседателстващ ите партията ЦвИТралният гъает им! 
право да възложи на друг член от състава см Ф ункциите на отстранения

СЬВ™  КОЙТО e ВПЯЗЬП в с ь с т а м  01 предвидена

о Г „ ™ „ „ Г 6р* : ~ а Н™ 0 6 ™ СТ" а ,а  <"• - у  и „ я с о  се заема

® п ^ Г , е "  ' Г Д ™  Т ‘ а “  ° ™ е ™  06 П ‘ С1Ш "  0 6 ш '"ж “  Легитимността
документация на ° " * “ " » » «  ™  Ч »л осп«та

п о а в о ^ ш Г Г / е н т п ^ н ” ™ “ 0 "  " а " Я“ Й С ь "РВД“ » " > л « ™  „а  партията да и зп ь п н я .а  с о и т еz«r.e»a4Sor;„vriz:7с p8“™e не™ аамести-ла итъпвям я>—  ■» »
е е ^Цп Г й ? ™ Т е ф а д " Ю  ° ф иц" а" еи който изразява позициите на Д вижание за

Член 10

Съпредседателите на Д вижение за европейска интеграция имат следните права и задължения:

1. представлява Д вижение за европейска интеграция и като негови ръководители осъщ ествяват 
контактите с органите на държавната власт и управление, както и с други институции По своя преценка и 
в конкретни ситуации всеки от тях може да делегира тези права на друг преценка и

2 ™ в л я в а т  партията при осъщ ествяването на меищународни контакти и срещи, конф еренции и

3 утвърждава кандидатите за народни представители и общ ински кметове;

4 Съпредседателите не Д вижение за европейска интеграция са и членове и на Централния съвет и 
Централното оперативно бюро 4  м ^ ъвет и

5. за своята дейност те се отчитат пред Централния съвет и Националната конф еренция, а за дейността 
на Централното оперативно бюро - пред Централния съвет.

6 Съпредседателите избират Главен секретар. Избора е с обикновено мнозинство. Главният секретарж] 
получава права по чл.10 т.1, 2, 4, 5. м м

Член 11

(1) Централното оперативно бюро е постоянно действащ  ръководен орган със седалищ е в град София 
Централното оперативно бюро изпълнява решенията на Националната конф еренция и Централния съвет 
и осъщ ествява оперативното политическо ръководство на Движение за европейска интеграция

(2) Централното оперативно бюро се свиква и ръководи от Съпредседателите на партията и/или Главният 
секретар Заседава при кворум 2/3 от списъчния си състав и взема реш ения с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове

(3) Структурата и състава му се предлагат от Съпредседателите и/или Главният секретар и се избират от
Централния съвет Член на Ц ентралното оперативно бюро се освобождава от Централния съвет по 
предложение на Съпредседателите на партията.

6



(4) Главният секретар се избира от Съпредседателите на Д вижение за европейска интеграция, той има 
представителна и ръководна функция..

Член 12

(1) О бластната конф еренция на Движение за европейска интеграция е ръководен орган на О бластната 
организация и се свиква най-малко веднъж на три години :

1 от Централния съвет;

2. от Съпредседателите на партията и/ипи Главният секретар

3 при решение на О бластния съвет при квалиф ицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от списъчния му 
състав; '

(2) Областната конф еренция определя териториалния обхват и броя на О бщ инските съвети

(3) Избира Областен председател

(4) Определя броя и избира :

1 Областен съвет

2 Областна контролна комисия.

(5) О бластната конф еренция е легитимна, ако присъстват 2/3 /две трети/ от избраните делегати. 
Решенията се вземат с обикновенно мнозинство от присъстващите

Член 13

(1) Областния съвет се избира от О бластната конференция.

(2) Областният съвет се свиква най-малко веднъж на три месеца.

(3) О бластният съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с 
обикновено мнозинство от присъстващ ите членове

(4) Областният съвет може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава и неизпълняващ 
задълженията си. О бластният съвет може да възложи на друг член от състава си функциите на 
отстранения

(5) Областното оперативно бюро;

1. е постоянно действащ  изпълнителен орган;

2. структурата и състава му се избират от Областния съвет

(6) Председателят на О бластния съвет;

1 представлява Движение за европейска интеграция на областно ниво;

2 ръководи дейността на О бластния съвет;

3, по право е Председател на О бластното оперативно бюро;

4, избран за народен представител подава оставка като Председател на О бластния съвет и в 
едномесечен срок се провежда извънредна Областна конференция.

(7) В случаите, когато председателят на Областния съвет не изпълнява Устава или решенията на ЦС 
/ЦОБ/ на ДЕИ или при невъзм ожност да се справи с възложените му задължения, гой може да бъде 
освободен и/или изключен от ДЕИ с решение на ЦС По предложение на ЦОБ, след консултации със 
съответните О бщ ински съвети, на негово място ЦС избира нов председател до провеждането на 
Областна конференция.



Член 14

(1) Общинската конф еренция е ръководен орган на О бщ инската организация и се свиква най-малко 
веднъж на три години:

1. от Централния съвет;

2 от Областния съвет,

3 по решение на О бщ инския съвет лри квалиф ицирано мнозинство от 2/3 /две трети/от списъчния му 
състав;

(2) Избира Общински Председател

(3) Определя броя и избира;

1 Общински съвет;

2. Общинска контролна комисия

(4) Общинската конф еренция е легитимна, ако присъстват 2/3 /две трети/ от избраните делегати 
Решенията се вземат с обикновенно мнозинство от присъстващите.

Член 15

(1) Общинския съвет се избира от О бщинска конференция

(2) Общинския съвет се свиква най-малко веднъж на един месец.

(3) Общинския съвет заседава при кворум 2/3 /две трети/ от списъчния си състав и взема решения с 
обикновенно мнозинство от присъстващ ите членове

(4) Общинския съвет определя и утвърждава броя на М естните организации по чл 7 ал, 1, т 4:

(5) Общинския съвет може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава и неизпълняващ 
задълженията си. О бщ инския съвет може да възложи на друг член от състава си функциите на 
отстранения

(6) О бщинско оперативно бюро:

1. е постоянно действащ  изпълнителен орган;

2 структурата и състава му се избират от Общинския съвет;

(7) Председателят на О бщ инския съвет;

1. представлява Движение за европейска интеграция на общ инско ниво;

2 ръководи дейността на О бщ инския съвет;

3. по право е Председател на О бщ инско оперативно бюро.

Член 16

(1) Общото събрание на М естната организация се състои от всички членове на партията в населеното 
място или определената с решение на Общински съвет по член 7, (1). т 4. местна организация

(2) Свиква се най-малко веднъж годишно:

1. от Общинския съвет;

2. от Местния съвет:



3 по предложение най-малко на 1/3 /една трета/ от членовете на Местната организация:

(3) Определя броя и избира

1 Местен съвет:

2 Контролна комисия

(4) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от половината членове на Местната 
организация Реш енията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващ ите

(5) Общото събрание се произнася по постъпилите заявления за членство 

Член 17

(1) Местният съвет се избира от Общото събрание на М естната организация.

(2) Местният съ8ет осъщ ествява политиката на партията и реш ава местни специф ични проблеми

(3) Председателят на М естният съвет:

1 представлява Движение за европейска интеграция на местно ниво,

2 ръководи дейността на Местния съвет;

Член 18

Младежко Движение за европейска интеграция.

(1) Структурите на М ладежко ДЕИ се създават на териториален принцип на всички нива.

(2) М ладежко ДЕИ приема П равилник и Програма за дейността си, които се утвърждават от Централния 
съвет на Движение за европейска интеграция.

(3) Всеки член на Д вижение за европейска интеграция до 35 години вклю чително може да бъде член на 
Младежко ДЕИ.

(4) Членовете на М ладежко ДЕИ участват в Общите събрания на М естните организации. Общински. 
Областни и Национална конф еренции както и при избора на колективни органи на Движение за 
европейска интеграция.

(5) Председателите на колективните органи на М ладежко ДЕИ стават членове на съответните колективни 
органи на Движение за европейска интеграция.

(6) Председателят и членовете на Централния оперативен съвет на М ладежко ДЕИ стават членове на 
Централния съвет на Д вижение за европейска интеграция

Член 19

>Кенско Движение за европейска интеграция

(1) Структурите на Ж енско ДЕИ се създават на териториален принцип на всички нива.

(2) Ж енско ДЕИ приема Правилник и Програма за дейността си. които се утвърждават от Централния 
съвет на Движение за европейска интеграция

(3) Всички жени членове на Д вижение за европейска интеграция може да бъде членове на Ж енско ДЕИ

(4) Членовете на Ж енско ДЕИ участават в Общите събрания на М естните организации. Общински, 
Областни и Национална конф еренции, както и при избора на колективни органи на Движение за 
европейска интеграция.



(5) Председателите на колективните органи на Ж енското ДЕИ стават членове на съответните колективни 
органи на Движение за европейска интеграция.

(6) Председателят и членовете на Централния оперативен съвет на Ж енско ДЕИ стават членове на 
Централния съвет на Движение за европейска интеграцмя.

Член 20

Принципът за определяне броя на делегатите за Национална. О бластна и О бщ инска конференции се 
определят с решение на Централния съвет Делегатите се избират на съответните конференции

Член 21

Всички ръководни и изборни органи на Движение за европейска интеграция, се избират с обикновено 
мнозинство, с мандат от три години.

Член 22

Контролни органи на Движение за европейска интеграция са:

(1) Местна контропна комисия

(2) Общинска контролна комисия

(3) Областна контролна комисия

(4) Централна контролна комисия 

Член 23

(1) Местната контролна комисия се избира на Общо събрание Заседава при кворум 2/3 от списъчния си 
състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващ ите членове

(2) Местната контролна комисия

1 следи за спазването на Устава. Програмните документи и изпълнението на реш енията на Общото
събрание, Общински, Областен и Централен съвет и Национална конф еренция;

2. проверява отчетността и деловодната работа на М естната структура

3. разглежда и се произнася по жалби и нарушения в срок от четиринадесет дни;

4. Решенията на Местната контролна комисия се обжалват пред О бщ инската контропна комисия в
четиринадесетдневен срок

(3) Периодично инф ормира за дейността си Местния съвет

(4) Председателят на М естната контролна комисия:

1 свиква и ръководи заседанията на комисията по искане на Контролната комисия;

2. участва със съвещ ателен глас в работата на Местния съвет 

Член 24

(1) Общинската контролна комисия се избира на О бщинска конф еренция. Заседава при кворум 2/3 от 
списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващ ите членове

(2) Общинската контролна комисия:

1 следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на реш енията на Общински, 
Областен и Централен съвет и Национална конференция.
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2 проверява отчетността и деловодната работа на Общинската структура.

3 разглежда и се произнася по жалби и нарушения в срок от един месец

4 Решенията на О бщ инската контролна комисия се обжалват пред О бластната контролна комисия в
четиринадесет дневен срок,

(3) Периодично инф ормира за дейността си Общинския съвет

(4) Председателят на О бщ инската контролна комисия минимум на 3 месеца веднъж или по инициатива на 
централните органи:

1. свиква и ръководи заседанията на комисията:

2 участва със съвещ ателен глас в работата на Общинския съвет 

Член 25

(1) Областната контролна комисия се избира на Областна конф еренция Заседава при кворум 2/3 от
списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващ ите членове

(2) Областната контролна комисия:

1 следи за спазването на Устава. Програмните документи и изпълнението на реш енията на Областен и 
Централен съвет и Национална конференция,

2 проверява отчетността и деловодната работа на Областната структура

3, разглежда и се произнася по вътреш нопартийни спорове, жалби и наруш ения в срок от един месец:

4 Решенията на О бластната контролна комисия се обжалват пред Ц ентралната контролна комисия в срок 
от четиринадесет дни

(3) Периодично инф ормира за дейността си О бластния съвет

(4) Председателят на О бластната контролна комисия свиква на 3 месеца веднъж или по инициатива на 
централните органи:

1 свиква и ръководи заседанията на комисията

2 участва със съвещ ателен глас в работата на Областния съвет.

Член 26

(1) Централната контролна комисия е контролен орган, избира се от Национална конференция. Заседава 
при кворум 2/3 от списъчния си състав и взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове

(2) Централната контролна комисия е със седалищ е град София, буп. '‘П атриарх Е в ти м и й 1 № 22.

(3) Централната контролна комисия изготвя Правилник за дейността на контролните органи

(4) Централната контролна комисия

1 следи за спазването на Устава. Програмните документи и изпълнението на реш енията на Националната 
конференция и Централния съвет;

2. контролира изпълнението на бюджета;

3. ревизира ф инансово-счетоводната дейност на Централния съвет;
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А проверява отчетността и деловодната работа на партийните структури;

5 разглежда и се произнася по жалби и нарушения в срок от три месеца.

(5) Решенията на Ц ентралната контролна комисия са окончателни

(6) Периодично инф ормира за дейността си Централния съвет.

(7) Председателят на Ц ентралната контролна комисия се свиква минимум веднъж на 3 месеца или от 
Съпредседателите и/или Главен секретар:

1. свиква и ръководи заседанията на комисията;

2 участва със съвещ ателен глас в работата на Централния съвет.

VI. ПРАВИЛА ЗА НАБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС. НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА И
Р АЗПО РЕЖ ДАНЕ С ПАРТИЙНО ИМ УЩ ЕСТВО

Член 27

(1) Средствата за ф инансиране на дейността на Движение за европейска интеграция се набират чрез:

1 членски внос -  събира се ежемесечно;

2 дарения и завещ ания;

3. собствени недвижими имоти;

4 лихви по парични депозити в банки;

5. дейности позволени от закона,

6. средства от държавния бюджет.

(2) Размерът на членския внос се определя от Централния съвет

(3) Набирането, разходването на средства и разпореждането с партийно имущ ество се осъщ ествява по 
ред установен от Централното оперативно бюро ЦОБ приема Правилник за ф инансовата и деловодна 
дейност в ДЕИ.

VII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Член 28

(1) Движение за европейска интеграция прекратява своята дейност при 

1 сливане с, или вливане в друга общ ествено-политическа организация;

2. саморазпускане;

3 други случаи, предвидени от Законите на страната.

(2) Прекратяване на дейността на Д вижение за европейска интеграция става с решение на Национапната 
конференция, взето с квалиф ицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от състава на делегатите 
Гласуването е поименно и явно.
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VIII. О БЩ А РАЗПОРЕДБА

Член 35

За всички неуредени изрично в настоящ ия устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
политическите партии както и всичко останали относими към дейността и същ ествуването на 
политическите партии в Р България законови разпоредби.

Съпредседатели: 1
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