
У С Т А В
НА П О Л И ТИ Ч ЕС К А  П АРТИЯ  

„ ЕВ РО РО М А ”

Политическа партия „ЕВРО РО М А ” е създадена от съм иш леници, обединени 
от общ и идеи за бъдещ ето на България и за света, използващ и принципите и 
ценностите на съвременната социалдемокрация, убедени, че бъдещ ето принадлежи 
на свободата, равноправието и толерантните взаимоотнош ения.

Политическа партия „ЕВРО РО М А ” е електорален политически субект, 
чиито нови цели са фиксирани в българската Конституция -  суверенитет на 
Република България, както изграждането и утвърждаването на толерантни 
меж дуетнически взаимоотнош ения, нов тип развитие, за което човекът не е 
средство, а цел.

П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” е основана върху принципите на 
индивидуалната инициатива, демократично участие в политическия ж ивот и 
самостоятелност на местните структури. Тя е основана за диалог и взаимодействие 
с всички политически и общ ествени организации, споделящ и посочените принципи 
и ценности, които биха помогнали на българския народ да преодолее разделението 
от миналото.

П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” е лявоцентристки политически субект и 
се стреми към обединение на Българската левица на основата на общи идейни 
виж дания и утвърждаването на социалдемократическата алтернатива в общ еството.

Политическа партия „ЕВРО РО М А ” като национална, патриотична 
политическа сила, работи за защ итата на идентичността на българския народ и на 
националното достойнство.

П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” е политическа организация, 
осъщ ествяващ а своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на 
Република България.

/доп. на 12.12.2010 г./ Политическа партия „ЕВ РО РО М А ” се стреми да 
осъщ ествява духовно единство с всички верски общ ества, постигане на 
разбирателство, единство и равенство между българските граждани, изповядващ и 
различни религии, чрез формиране на последователна и категорична национална 
политика, като се зачитат правата и свободите на всички общ ности в сраната. 
Съгласуване на националното законодателство с м еж дународните принципи и 
норми за осигуряване права и свободи на малцинствата в Република България. 
Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническа и 
религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност правата, свободите и 
социалната сигурност на всички общ ности. У частие в законодателната и 
изпълнителната власт; взаимодействие е всички демократични сили за 
изграждането на България като правова държава, участие и сътрудничество с 
меж дународните организации, чиито приоритети са регионална и глобална 
сигурност, защита и гарантиране на човеш ките права и правата на малцинствата.



I

Г Л А В А 1
Ч ЛЕН СТВО

Чл. 1. /1/ Член на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” може да бъде всеки 
пълнолетен български гражданин с избирателни права, който приема нейната 
програма и Устав.

/2/ Членството се придобива с писмено заявление на кандидатът по образец 
в м естната общ инска организация на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” .

/3/ Членството възниква, чрез вписване на новоприетия член в книгата на 
О бщ инската организация за членския състав.

/4/ В случай на отказ за вписване на кандидата, този отказ може да се 
обж алва пред О бщ инския контролен съвет, който се произнася в едномесечен срок.

/5/ Членовете на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” не могат да бъдат 
членове на други политически организации.

Чл. 2. /1/ Членството се прекратява при напускане, отпадане, изклю чване 
и смърт.

/2/ Напускането се обявява лично. Връщ ането на членската карта в 
О бщ инската организация се смята за декларация за напускане.

/3/ Отпадането е последица от несъвместимост между отделен член и 
П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” . Реш ението за отпадането се взима от 
О бщ инската организация. То може да се обж алва пред О бщ инския контролен 
съвет, който се произнася в едномесечен срок.

/4/ Изклю чването е акт на крайна мярка спрямо член на Партията, когато са 
доказани негови действия, насочени към разруш аване структурите на П олитическа 
партия „ЕВ РО РО М А ”, грубо наруш ение на У става или след осъждането му с 
влязла сила присъда за умиш лено престъпление.

/5/ Реш ението за изключване се взима от съответната Общ инска 
организация с мнозинство от 2/3 от общия брой на членовете му.

/6/ Реш ението за изклю чване може да се обж алва пред Общ инския 
контролен съвет и Националния контролен съвет, които се произнасят по ж албата в 
едномесечен срок.

I l l  При смърт на член на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ”, членството му 
се прекратява.

Чл. 3. Всеки член на Политическа партия „ЕВ РО РО М А ” има право:
1. на пълна информация и свободна дискусия;
2. да избира и да бъде избиран в органите на партията;
3. да участва в разработването и осъщ ествяването на политиката на 

партията;
4. да отправя питания и заявления до всички органи на партията и да 

получава отговори;
5. на защ ита от страна на партията, ако е преследван по политически 

причини;
6. на защ ита на членските права;
7. /нова от 12.12.2010г./ на пълна защ ита при наруш аване на 

конституционните му права.
Чл. 4. Всеки член на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” е длъжен:
1. да спазва У става;



2. да работи за осъщ ествяване на програмата му;
3. да участва в политическите инициативи на П олитическа партия
„ЕВРО РО М А ” ;
4. да плащ а редовно членския си внос;
5. да изпълнява реш енията на ръководните органи на партията.

Г Л А В A II 
СТРУ КТУ РА И У С ТРО Й С ТВО

Ч л. 5. /1/ Политическа партия „ЕВ РО РО М А ” е структурирана на 
териториален признак в съответствие с административно -  териториалното деление 
на страната и избирателните закони на Република България.

/2/ /изм. на 12.12.20Юг./ П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” се изгражда
от: 1. секционни, женски и младежки клубове;
2. общ ински организации;
3. областни съвети.

КЛУБО ВЕ

Ч л. 6. /1/ /изм. на 12.12.2010 г./С екционен  клуб :
1. Секционен клуб може да се учреди най-малко от 5 /пет/ членове.
2. Ръководството на секционния клуб се избира на У чредително събрание, 

което се състои от председател, заместник председател, секретар и касиер.
3. Председател.
Председателят на секционния клуб ръководи, организира и контролира 

общ ествено-политическата дейност на територията на секционния клуб.
За дейността си председателят на секционния клуб редовно се отчита пред 

общ инското ръководство на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” . П редседателят на 
секционния клуб по право е член на Общ инския съвет на П олитическа партия 
„ЕВ РО РО М А ”.

4. Заместник председател.
Заместник председателят на секционния клуб подпомага председателя в 

цялостната му дейност, изпълнява пряко поставените му от него задачи и го 
замества при негово отсъствие и при невъзможност да изпълнява задълж енията си.

5.Секретар.
Секретарят на секционния клуб организира и ръководи цялата 

организационно-структурна дейност на територията на секционния клуб.
За своята дейност редовно се отчита пред ръководството на секционния 

клуб. В процеса на работата си е в постоянен контакт със секретаря на общ инската 
организация.

6 .Касиер.
Касиерът на секционния клуб организира събирането на членския внос от 

членовете на клуба, като ежемесечно отчита събраната сума пред ръководството на 
секционния клуб, в присъствието на касиера на общ инската организация.

7. У чреденият секционен клуб се регистрира от О бщ инския съвет на 
П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” и работи на територията на една избирателна 
секция.



8. Ръководен орган на секционния клуб е Общ ото събрание на 
членовете.

/2/ Ж енски клуб:
1. Ж енският клуб може да се учреди най-малко от 20 

/двадесет/ членове без ограничение на възрастовата граница.
2. Ръководството на женския клуб се избира на У чредително събрание, 

което се състои от председател, заместник председатели, секретар и касиер.
На У чредителното събрание се определят ресорните направления на 

заместник председателите и се разяснява дейността на секретаря и касиера.
3. Председател.
Председателят на женския клуб ръководи цялата дейност, съобразена с 

общ ествено-политическите интереси на общ инската организация и редовно 
информира общ инското ръководство на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” за 
своята дейност. Председателят на женския клуб по право е заместник председател 
на общ инската организация.

4. Заместник председатели.
Заместник председателите съобразно ресорите, за които отговарят, 

организират своята дейност и редовно докладват за нея пред ръководството на 
женския клуб.

5. Секретар.
Основно задължение на секретаря на женският клуб е организационно- 

структурната дейност. Секретарят организира приемането на нови членове. За 
своята дейност редовно се отчита пред ръководството на женския клуб и пред 
ръководството на общ инската организация.

6. Касиер.
Касиерът на женския клуб организира събирането на членския внос от 

членовете на клуба, като ежемесечно отчита събраната сума пред ръководството на 
женския клуб, в присъствието на касиера на общ инската организация. 20%  
/двадесет процента/ от събраната сума се внася в касата на общ инската организация 
на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” .

/3/ М ладежки клуб:
1. М ладежкия клуб може да се учреди най-малко от 20 /двадесет/ 

членове от 18 /осемнадесет/ до 30 /тридесет/ годиш на възраст.
2. Ръководството на младежкия клуб се избира на
У чредително събрание, което се състои от председател, заместник 

председатели , секретар и касиер.
На У чредителното събрание се определят ресорните направления на 

заместник председателите и се разяснява дейността на секретаря и касиера.
3. Председател.
П редседателят на младежкия клуб ръководи цялата дейност на клуба, 

съобразена с общ ествено-политическите интереси на общ инската организация и на 
клуба като цяло. За своята дейност председателят на младежкия клуб редовно 
информира общ инското ръководство на Политическа партия „ЕВРО РО М А ". 
П редседателят на младежкия клуб по право е заместник председател на 
общ инската организация.

4. Заместник председатели.



Заместник председателите съобразно ресорите, за които отговарят 
организират своята дейност и редовно докладват за нея пред ръководството на 
младежкия клуб.

5. Секретар.
Основно задължение на секретаря на младежкия клуб е организационно -  

структурната дейност. Секретарят организира приемането на нови членове. За 
своята дейност редовно се отчита пред ръководството на м ладеж кия клуб и пред 
ръководството на общ инската организация.

6. Касиер.
Касиерът на младежкия клуб организира събирането на членския внос от 

членовете на клуба, като ежемесечно отчита събранат сума пред ръководството на 
младежкия клуб, в присъствието на касиера на общ инската организация. 20%  
/двадесет процента/ от събраната сума се внася в касата на общ инската организация 
на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” .

О БЩ И Н СКА О РГАН И ЗА Ц И Я

Ч л . 7. /1/ О бщ инската организация е основна структурна единица на 
П олитическа партия „ЕВРО РО М А ”.

/2/ Клубовете на територията на една общ ина с най-малко 25 членове, 
ф ормират общ инската организация на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” .

13/ О бщ инската организация има право на печат след като се регистрира в 
Националния съвет.

Ч л . 8. /1/ Общ инската организация на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ”, 
като се основава на принципите на партията, нейния Устав, политическа програма, 
реш енията на Н ационалната конференция и Националния съвет има правата да 
реш ава от името на партията всички въпроси на територията на общ ината, 
отнасящ и се до организационно-политическата й дейност и изграждането на 
нейните структури, а също така и въпросите, които засягат общ инската политика и 
взаимоотнош енията с други политически сили, общ инската икономика и 
общ ествен живот и проблемите на местната власт.

/2/ О бщ инската организация на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” издига 
кандидатури за кметове, общ ински съветници и народни представители. Ако 
кандидатите за кметове и общ ински съветници са издигнати със самостоятелна 
листа на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ”, реш ението се взима от Общинския 
съвет на партията съгласувано с общ ата изборна стратегия, утвърдена от 
Националния съвет. Ако се формира коалиция или се подкрепя кандидат от друга 
политическа партия, реш ението за това се предлага от общ инските съвети за 
съгласуване с областните съвети /градски съвети/ и се утвърж дава от Националния 
съвет или П редседателя на Политическа партия „ЕВ РО РО М А ” .

Ч л . 9. /1/ Ръководен орган на общ инската организация е общ ото събрание 
или конференцията.

/2/ Общ ото събрание /конференцията/ на общ инската организация се свиква 
по реш ение на Общ инския съвет.

/3/ Общото събрание /конференция/ е редовно, ако присъстват повече от 
половината от регистрираните членове на общ инската организация или избраните 
делегати, а реш енията се приемат с обикновено мнозинство.



/4/ Извънредно общо събрание се свиква по инициатива на не по-малко от 
1/3 /една трета/ от членовете на организацията, заявена писмено пред Общинския 
съвет.

/5/ Общ ото събрание /конференцията/:
1. избира Общински съвет в състав от 7/седем/ до 31 

/тридесет и един/ души и контролен съвет от 3 /три/ до 5 /пет/ душ и;
2. избира председател на Общ инския съвет и председател на 

О бщ инския контролен съвет;
3. /отм. на 12.12.2010г./
4. избира делегати за изборни длъжности в политическа партия 

„ЕВ РО РО М А ”.
/6/ Общ инският съвет ръководи дейността на О бщ инската 

организация между Общите събрания /конференции/.
/7/ Общ инският съвет избира от състава си заместник председатели, 

секретар и касиер и може да избира Изпълнителен съвет от 3 /три/ до 7 /седем/ 
душ и, както и не повече от двама представители в О бластния съвет.

О БЛ АС ТЕН  СЪВЕТ

Чл. 10. /1/ /изм. на 12.12.2010 г./ В състава на О бластния съвет участват 
председателите на Общ инските съвети.

/2/ Областният съвет представлява П олитическа партия „ЕВРО РО М А " 
пред държавните органи в областта и осъщ ествява контакти с други политически 
сили по всички въпроси на територията на областта, които касаят областната 
политика, общ ествения живот и има права да реш ава тези въпроси в съответствие с 
Политическата програма. У става на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” и 
реш енията на Националния съвет.

/3/ О бластният съвет координира работата на Общ инските съвети по 
изпълнение на Програмата и У става на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” .

/4/ По предложение на Общ инските съвети, О бластният съвет съставя листи 
за кандидати за народни представители в избирателните райони на областта, в 
съответствие с утвърдената предизборна стратегия и националните приоритети на 
П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” и ги предлага за утвърж даване от 
Националния съвет.

15/ Заседанията на О бластния съвет са редовни ако присъстват повече от 
половината от членовете му, а реш енията се приемат с обикновенно мнозинство.

/6/ Областният съвет избира председател, трима заместник председатели и 
секретар.

I l l  О бласният съвет има право на печат и банкова сметка.

Г Л А В A III 
РЪ КО ВО ДН И  О РГАН И

Чл. 11. Ръководните органи на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” са:
1. /изм. на 12.12.2010 г./ Н ационална конференция;
2. Национален съвет;
3. Политически съвет;



4. Председател.

Н А Ц И О Н А Л Н А КО Н Ф ЕРЕН Ц И Я

Чл. 12. /1/ /изм. на 12.12.201 От./ Върховен орган на Политическа партия 
„ЕВРО РО М А ” е Н ационалната конференция.

/2/ /изм на 12.12.2010 г./ Националната конференция се състои от делегати:
1. избрани по норма, определена от Н ационалния съвет;
2. членовете на Националния съвет;
3. членовете на Националния контролен съвет.
/3/ Със съвещ ателен глас, ако не са избрани за делегати в Н ационалната 

конференция участват депутати, министри, заместник министри, областни 
управители и кметове -  членове на Политическа партия „ЕВРО РО М А ” .

Чл. 13. /1/ /изм. на 12.12.2010 г./ Н ационалната конференция се свиква от 
Националния съвет не по-малко от 1 /един/ път на 5 /пет/ години.

/2/ И звънредна Национална конференция се свиква с реш ение на:
1. Националният съвет;
2. подписка на не по-малко от 1/3 /една трета/ от делегатите на 

последния редовен конгрес;
3. не по-малко от 1/3 /една трета/ от членовете на общ инските 

организации.
/3/ Свикването на Национална конференция се оповестява не по-късно от 

два месеца предварително, като се съобщ ава и проекта за основен дневен ред.
Чл. 14. /1/ /изм на 12.12.2010 г./ Н ационалната конференция на П олитическа 

партия „ЕВРО РО М А ” :
1. приема Програмата на партията;
2. приема, изменя и допълва У става на партията;
3. разглежда, обсъжда и одобрява отчета на Националния съвет.

Н ационалния контролен съвет и Парламентарната група на партията;
4. приема реш ения по въпроси, отнасящ и се до политиката и стратегията 

на Политическа партия „ЕВРО РО М А ”, парламентарната дейност и други 
поставени въпроси, отнасящи се до гражданското общ ество;

5. избира Председателя на партията и П редседателя на Н ационалния 
контролен съвет;

6. /отм. /
/2/ Н ационалната конференция е редовна, ако присъстват повече от 

половината от делегатите, определени в чл.12 /2/, т.т. 1, 2 и 3 и приема своите
решения с обикновено мнозинство, а случаите по чл.14 /1/, т.5 с мнозинство 2/3
/две трети/.

Чл. 15. /1/ /изм. на 12.12.2010 г ./ В периода между Н ационалните 
конференции дейността на партията се ръководи от Национален съвет.

/2/ Н ационалният съвет се свиква на заседание не по-малко от веднъж на 3 
/три/ месеца. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от 
членовете му.



Н АЦ И О Н А Л ЕН  СЪВЕТ

Чл. 16. /1/ /изм. на 12.12.2010 г . / , / изм. на 13.06.2021 г. / Националния съвет 
се състои от 39 душ и, вклю чващ и и Политическия съвет :

1. организира изпълнението на П рограмата и реш енията на Н ационалната 
конференция на Политическа партия „ЕВРО РО М А ” ;

2. подготвя и свиква Н ационалната конференция на П олитическа партия 
„ЕВРО РО М А ”;

3. утвърждава годиш ния бю джет на партията;
4. определя предизборните платформи и стратегии и утвърждава 

коалиционната политика и меж дународната дейност на партията;
5. приема политическата рамка на парламентарната дейност, определя 

стратегията на парламентарната група и предлага ръководството на 
парламентарната група;

6. взима решения за участие на партията във висш ата изпълнителна власт на 
страната;

7. приема инструкции, правилници, реш ения и други актове на 
разпореждания, отнасящи се до реш енията на заседанията на Националния съвет, 
организационните въпроси и структурите на партията;

8. избира членовете на Политическия съвет в състав от 11 /единадесет 
душ и, където по право влизат председателят на партията, заместник- 
председателите, главният секретар и касиерът;

9. / изм. на 12.06.2021г. / определя направленията и избира членовете на 
Политическия съвет- трима заместник председатели на партията, касиер и главен 
секретар.

10. контролира и следи за изпълнението и реш енията на П олитическия
съвет;

11. обсъжда и приема отчета на П олитическия съвет;
12. утвърждава листите за кандидати за народни представители по 

избирателни райони, в съответствие с утвърдената предизборна стратегия и 
националните приоритети на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” ;

13. приема организационната структура и щ ата на апарата на паргияга;
14. взима реш ения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти на 

партията;
15. образува помощ ни органи, комисии и други и определя функциите им;
16. изпълнява и други функции, възложени му от Националната 

конференция;
17. /нова от 12.12.2010г./ по преценка Националния съвет има право да 

възлага взимането на решения от своята си компетенция на Политическия съвет на 
партията.

18. /нова от 12.12.2010 г./ Н ационалният съвет избира Председател п 
членове на Националния контролен съвет.

Чл.17. /1/ Н ационалният съвет се свиква по реш ение на неговия 
председател, с писмено предлож ение най-малко на 1/3 /една трета/ от неговите 
членове или по реш ение на Политическия съвет.

/2/ Националния съвет се свиква най-малко 7 /седем/ дни преди 
определената дата. с писмено известие до неговите членове и обявен



предварителен дневен ред или чрез средствата за комуникация /телефон, 
факсимилно съобщ ение, телекс и др./

/3/ Реш енията на Националния съвет се приемат с обикновено мнозинство.

П О Л И ТИ ЧЕСКИ  СЪВЕТ

Чл. 18. /1/ П олитическият съвет е постоянен работен орган на партията, 
който се ръководи от реш енията на Н ационалната конференция и Националния 
съвет.

Чл. 19. /1/ Политическият съвет:
1. организира и координира текущ ата дейност на партията;
2. осъщ ествява помощ и контрол на структурите на партията;
3. организира политическите акции и предизборни кампании;
4. изпълнява бю джета на партията;
5. ръководи оперативно апарата на партията;
6. внася отчета за годиш ната дейност в Националния съвет;
7. изпълнява и други функции, възложени му от Националния съвет.
/2/ П олитическия съвет се отчита текущ о на всяко заседание на 

Националния съвет за основните дейности през изминалия период.
/3/ Заседанията на Политическия съвет са редовни, ако присъстват повече 

от половината от членовете, а реш енията се приемат с обикновено мнозинство
/4/ /нова от 12.12.2010 г./ П олитическият съвет изготвя и утвърждава 

инструкции, разясняващ и и подпомагащ и дейността на всички членове на 
П олитическа партия „ЕВРОРО М А ". Изпълнението на тези инстр\кции  е 
задължително.

П РЕДС ЕДА ТЕЛ , ЗА М ЕС ТН И К  П РЕД С ЕДА ТЕЛ И , 
ГЛАВЕН С ЕК РЕТАР И КАСИЕР

Чл. 20. /1/ Председателят на политическа партия „ЕВРО РО М А ":
1. ръководи и контролира, в съответствие с този Устав изпълнението на 

реш енията на Н ационалната конференция. Националния съвет и П олитическия 
съвет;

2. ръководи заседанията на Националния съвет и П олитическия съвет;
3. представлява П олитическа партия „ЕВРО РО М А ";
4. /нова от 12.12.2010 г./ има право при постановени груби наруш ения на 

У става и несъобразяване с целите, задачите и реш енията на ръководните органи на 
Политическа партия „ЕВРО РО М А " да замразява функциите на общ инските и 
областни председатели, като в едномесечен срок след това да насрочва извънредна 
отчетно-изборна областна или общ инска конференция.

/2/ Председателят на партията се отчита пред Н ационалната конференция и 
Националния съвет.

Чл. 21. Заместник председателите:
1. участват в управлението на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А “;
2. изпълняват възложените им направления от Националния съве! 

функции по дейността на Политическа партия „ЕВРО РО М А ";



3. заместват П редседателя, когато това им е възложено от него при 
негово отсъствие;

4. /нова от 12.12.2010 г./ По право председателката на Националния 
женски клуб е и заместник председател на П олитическа партия „ЕВРОРО М А ";

5. /нова от 12.12.2010 г./ По право председателят на Националния 
младежки клуб е и заместник председател на Политическа партия „ЕВРОРО М А ".

Чл. 22. Главният секретар:
1. организира изпълнението на реш енията на Националния съвет и на 

Политическия съвет;
2. организира административната дейност на партията и ръководнит. 

органи;
3. организира изпълнението на текущи задачи;
4. /нова от 12.12.2010 г ./ Наблю дава и ръководи дейността на 

О рганизационно структурния отдел на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ":
Чл. 23. Касиерът отговаря за финансовата дейност, изпълнението на 

бю дж ета и осъщ ествява контрол върху приходите и разходите по приетия бюджет.

К О Н ТРО ЛН И  О РГАН И

Чл. 24. /1/ Към всички общ ински и областни съвети се избират контролни 
органи.

/2/ Контролните органи на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” са:
1. Общински контролен съвет;
2. Областен контролен съвет;
3. Национален контролен съвет.
/3/ Реш енията на О бщ инския контролен съвет и О бластния контролен съвет 

се взимат е мнозинство от 2/3.
Чл. 25. Общински контролен съвет:
1. избира от състава си заместник председател и секретар;
2. следи за спазване на У става и програмните документи, като за

изпълнението на реш енията на всички органи на политическа партия
„ЕВ РО РО М А ”, отнасящ и се до дейността на отделните клубове, общ инските и 
областните организации;

3. контролира състоянието на документацията на партията в клубовете, 
общ инските и областни организации;

4. води на постоянен отчет и контролира финансовата дейност
редовното събиране и отчитане на членския внос, наличността и състоянието на 
имущ еството в общ инските и областните организации;

5. наблю дава спазването на установените норми в работата на 
общ инските областни съвети на партията;

6. проверява изпълнението на предписанията и реш енията на 
контролните органи на партията и периодично информира за дейността си 
Н ационалния контролен съвет;

7. разглеж да и се произнася за разреш аване на възникнали спорове, 
жалби и наруш ения във вътреш ните отнош ения на клубовете и организацията;

8. наблю дава работата на общ инските съветници и кметовете избирани с 
бю летината на политическа партия „ЕВРО РО М А " от гледна точка на



съблю даването на установените норми за взаимодействие между органите на 
партията и представителите му в местното самоуправление.

/2/ Реш енията на Общ инския и О бластния контролен съвет се обж алват пред 
Н ационалния съвет в петнадесет дневен срок.

/3/ Председателите на Общ инския и Областния контролен съвет участват 
със съвещ ателен глас в работата съответно на Общинския и О бластния съвет.

Чл. 26. /1/ /изм. на 12.12.2010 г./ Областният контролен състав е съставен от 
председателите на общ инските контролни съвети.

/2/ Областния контролен съвет избира председател, заместник председатели 
и секретар.

Чл. 27. /1/ /изм на 12.12.2010г./ Н ационалният контролен съвет се състои от 
5 / пет / души, вклю чително и председателя.

/2/ Националният контролен съвет избира от състава си заместник 
председатели и секретар.

/3/ Н ационалният контролен съвет се представлява от неговия председател 
или упълномощ ено от него лице.

/4/ П редседателят на Националния контролен съвет участва със 
съвещ ателен глас в работата на Н ационалния съвет и П олитическия съвет на 
П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” .

/5/ Бюджетът на НКС е процентна част от бю джета на политическа партия 
„ЕВ РО РО М А ” и се определя ежегодно в отделен раздел сводния бю джет.

/6/ НКС утвърждава структурата на своя щ ат и бю джет на партията.
/7/ НКС приема правилник за контролната дейност на П олитическа партия 

„ЕВ РО РО М А ”.
Чл. 28. /1/ Националният контролен съвет:
1. координира, подпомага и контролира работата на контролните органи 

на партията в страната и упражнява съответното методическо и организационно 
ръководство;

2. извърш ва периодични проверки на работата на О бщ инските и 
О бластните съвети;

3. води на постоянен отчет и контролира изпълнението на бю дж ета на 
П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” и щ атната дисциплина;

4. наблю дава работата на националните органи по отнош ение спазването 
на устава, програмните документи и изпълнението на реш енията, като внася 
съответните становищ а;

5. прави предложения пред Н ационалната конференция и Националния 
съвет за отмяна на противоуставни реш ения на Националния съвет;

6. прави предложения пред Националния съвет за отмяна на 
противоуставни решения на П олитически съвет;

7. произнася се при налагане на наказание „изклю чване" по чл.2. ал.4 на 
настоящ ия Устав.

8. извърш ва тематични проверки на работата на централните органи на 
партията относно документацията и контрола на приетите реш ения:

9. контролира финансовата отчетност на цялостната стопанска дейносг 
на партията в съответствие със Закона за политическите партии;

10. разглеж да и се произнася по възникнали вътрешни спорове в партията, 
жалби и наруш ения в едномесечен срок;



11. дава тълкувания на устава и други актове, когато това е поискано от 
съответния орган на партията или отделен член на партията;

/2/ Реш енията на Националния контролен съвет са окончателни. Те могат да 
се обжалват пред Н ационалната конференция или пред Националния съвет.

/3/ Н ационалният контролен съвет информира Националния съвет и 
Политическия съвет за резултатите от своите проверки и отчита работата си пред 
Н ационалната конференция на Политическа партия „ЕВРО РО М А ".

Г Л А В А  IV 
Ж ЕН С К И , М ЛАДЕЖ КИ  И СТУ ДЕН ТСКИ  О РГАН И ЗА Ц И И

Чл. 29. /1/ П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” съдейства и подпомага 
създаването, присъединяването и дейността на женски, младежки и студентски 
организации със социалдемократическа ориентация, които не са регистрирани по 
Закона за политическите партии.

/2/ /изм. на 12.12.2010 г./ П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” участва в 
съвместни инициативи със социалдемократическите женски, младежки и 
студентски организации, насочени както към реш аването на техните проблеми, 
така и към различните групи на гражданското общество.

/3/ /изм. на 12.12.2010 г./ Ръководствата и отделните членове на 
социалдемократическите женски, младежки и студентски организации могат да 
правят предлож ения до всички органи на партията по въпроси от политически и 
общ ествен характер и да изискват отговор на тези въпроси.

/4/ /отм. на 12.12..2010г./
/5/ /отм. на 12.12.201 От./

Г Л А В A V  
И М У Щ ЕС ТВО  И Ф ИН АН СИ

Чл. 30. /1/ Имущ еството на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А " се състои от 
право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи. 
права на интелектуална собственост, ценни книжа и други права и задължения.

/2/ И здръж ката на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” се осигурява от:
1. еднократен и годиш ен членски внос;
2. дарения и завещания;
3. други законосъобразни източници.
/3/ Ф инансовата дейност се извърш ва в съответствие с годиш ния бю джет, 

приет от Националния съвет.
/4/ И мущ еството на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” се стопанисва oi 

П олитическия съвет, Общ инските и Областните съвети.
Чл. 31. П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” има собствени банкови сметки 

на национално равнищ е и в областите.
Чл. 32. /1/ Членският внос е задължителен, събира се от всеки клуб и се 

отчита в общ инските, областните и националните органи на П олитическа партия 
„ЕВРО РО М А ".

/2/ Членовете плащ ат членски внос в клубовете, в които се водят на отчет.



/3/ М инималната месечна вноска е 50 /петдесет / стотинки, като над тази 
граница размерът на вноските е доброволен, определя се от всеки член на 
движ ението лично и съобразно неговите възможности.

/4/ П енсионерите, студентите и безработните плащ ат еднократна годиш на 
вноска в размер на 1 /един/ лев.

/5/ Събраните средства от членски внос са предназначени изцяло за 
покриването на разходите на дейността на партията.

/6/ Начинът на събиране, отчетността и контролът на средствата от членски 
внос се определят в отделна И нструкция, утвърдена от П олитическия съвет.

Ч л . 33. П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” осъщ ествява своята финансова 
дейност в съответствие с действащ ите законови разпоредби.

Г Л А В A VI 
Н АИ М ЕН О ВА Н И Е, СЕДА Л И Щ Е, СИ М ВО ЛИ

Ч л . 34. /1/ /изм. на 12.12.2015 г./ Н аименованието е П олитическа партия 
„ЕВ РО РО М А ” (ПП „ЕВРО РО М А ” ).

/2/ Н ейната дейност обхващ а територията на Република България.
/3/ Седалищ е на партията е град София, район Изгрев, ж.к. „И зток”, ул. 

„А нтон Павлович Чехов” №  58А, ет. 18, ап. 97.
Ч л . 35. /1/ Ц ветът на П олитическа партия „ЕВРО РО М А ” е зелен.
/2/ /изм. на 12.12.2015 г./ Символът на партията се състои от надпис в 

горната част „Политическа партия” и отдолу текст „ЕВ РО РО М А ” . Надписът е 
изписан с букви /в дъговидна форма/ със златист цвят. В средата на символа са 
изобразени два изправени на задните си крака коня на фона на изгряващ ото слънце. 
Слънцето и конете са със златист цвят, обградени с черен контур. В долната част на 
символа и изписан девизът „Хляб, достойнство, равноправие” с б) кви със златист 
цвят. Ц елият символ е на зелен фон.

13/ Знамето е със зелен цвят и в средата му е изобразен символът на 
партията.

Ч л . 36. /изм. на 12.12.2015 г./ П ечатът е е кръгла форма. В средата са 
изобразени два коня изправени на задните си крака на фона на изгряващ ото слънце 
и под тях е изписан девизът на партията : „Хляб, достойнство, равноправие” . Около 
тези реквизити е изписан следният текст: ПО ЛИ ТИ ЧЕСКА  ПАРТИЯ
„ЕВ РО РО М А ” и от долу БЪЛГАРИЯ.

Г Л А В А  VII 
РЕД И УСЛО ВИ Я ЗА П РЕКРА ТЯ ВА Н Е НА 

П О Л И ТИ Ч Е С К А  ПАРТИЯ

Чл. 37. /1/ Политическа партия „ЕВРО РО М А ” се прекратява:
1. С решение на Н ационалната конференция по реда на чл.14. ал.2:
2. В предвидените от Закона за политическите партии случаи.



ЗАКЛЮ Ч И ТЕЛН И  РАЗП ОРЕДБИ

& 1. П олитическа партия „ЕВ РО РО М А " се образува в съответствие с чл. 7 
от Закона за политическите партии за неопределен срок.

&  2. П олитическа партия „ЕВРО РО М А " е юридическо лице и се 
представлява от своя председател.

& 3. Н авсякъде в У става „Конгрес” се заменя с „Н ационална конф еренция" 
и „К овчеж ник” се заменя с „Касиер” .

&  4. Настоящ ият Устав е приет на У чредително събрание състояло се на 
14.01.2001г., променен и допълнен на Конгрес, проведен на 12.12.20Юг., както и 
изменен и допълнен на Н ационална конф еренция, проведена на 12.12.2015г.

& 5. /нов на 12Л2.2015 г./ Н авсякъде в Устава „П олитическа партия  
„П олитическо движ ение Еврором а” ”се заменя с „П олитическа партия  
„Е В РО РО М А ” (ПП „ЕВ РО РО М А ” )” .

& 6. / 12.06.2021 г. / Чл.16 / 1 /  , т.9 : О пределя направленията и избира 
членовете на Политическия съвет- трима заместник председатели на партията, 
касиер и главен секретар.

. /  
н /  / /

Председател на П олитическа партия „ЕВ РО РО М А ” :
/Ц ве ев/


