УСТА В
НА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование, седалище, адрее на управление, представителство и символи на пар
тията
Чл. 1. Наименованието на партията е “Движение експерти за регионите" (ДЕР). със
седалище гр. Варна. ул Хан Крум 23 П.К. 634
Чл. 2. Символ на партия “Движение експерти за регионите" е: три преплетени ръце на
виолетов фон
Същност, ценности и цели на ДЕР
Чл.З. Основополагащи ценности са свободата, демокрацията, равноправието, на основата на
които работи за изграждане на нова политическа класа в България.
ДЕР изразява и защитава интересите на средната класа, на хората от тези обществени слоеве
и групи, които се стремят към демокрация и социална солидарност. Тя е експертна партия и е
открита за всички, които споделят нейните идеи и цели и не членуват в други политически пар
тии.
ДЕР развива своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, спазвайки
законите и осъществявайки волята на своите членове.
ДЕР е за взаимодействие с всички, националноотговорни и експертно ориентирани партии и
движения. Стреми се към сътрудничество и с други демократични формирования в страната и
света в името на общочовешките и националните ценности и интереси.
ДЕР дава своя принос за развитие на структурите на гражданското общество, за изразяване
на политическите искания на гражданите, като същевременно зачита принципите на демокраци
ята. политическия плурализъм и разделянето на държавната власт, работи за създаване на рав
нопоставени взаимоотношения между хората, обществото и държавата.
ДЕР признава правото на свободно вероизповедание, на културна. езикова, религиозна и ет
ническа идентичност на българските граждани, принадлежащи към етнически групи, противо
поставя се на проявите на екстремизъм, шовинизъм, етнически и териториален сепаратизъм.
II. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА
Чл. 4. „Движение експерти за регионите" се изгражда, функционира и развива на основата на
принципа на демократичното единство, означаващ съгласие по основните въпроси, залегнали в
програмата и в Устава на партията, в решенията на общопартийните органи и единодействие на
нейните членове, партийни органи и организации при изпълнение на взетите решения, основани
на експерни оценки.
Чл. 5. ДЕР се изгражда на териториален принцип в съответствие с административното деле
ние на страната, професионалните и обществените интереси на нейните членове. Към
Националният експертен съвет и към Общинските експертни съвети могат да се създават
клубове по интереси.
Чл. 6. Отношенията в дейността на партията се осъществяват върху основата на вътрешно
партийната демокрация, изразяваща се във:
1. Участие в изработването, провеждането и оценката на политиката на ДЕР
2. Самостоятелност на партийните органи и организации при определяне на тяхната дейност,
отношения и структура, в съответствие с Устава, програмните документи и решенията на
висшестоящите органи.
3. Свобода при изразяване на мненията и многовариантност при обсъждане и решаване на
проблемите.
4. Равенство в правата и задълженията на членовете на партията.

Чл.7. Решенията в партийните организации и органи се вземат съгласно глава VII.
Партийните членове, несъгласни с приетите решения, могат да отстояват възгледите си, без
да се противопоставят на изпълнението на взетите решения и без да нарушават единодействие
то на партията.
Партийните организации и отделните членове могат да изразяват несъгласие срещу взети ре
шения със свои резолюции или с алтернативни проекти, внесени в органа, взел решение, или
във висшестоящите органи.
Чл.8. Политиката на ДЕР за управлението на държавата и в местното самоуправление се осъ
ществява чрез нейните представители в държавните и общинските органи.
Чл.9. "Движение експерти за регионите" е отворена към обществото партия. Нейните отно
шения с политическите партии, със синдикалните и други обществени организации и движения
се основават на зачитането на върховенството на националните интереси и правата на личност
та. на политическото сътрудничество и взаимодействие, на толерантността, на политическия
диалог и на конструктивността.
Чл.10. За осъществяване на своята дейност партията разполага с общопартийно имущество.
III. ЧЛЕНСТВО
Чл. 11. Членството в „Движение експерти за регионите" е доброволно и индивидуално.
Членството в ДЕР се удостоверява с вписване в Книга за членовете.
Чл.12. Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, имащ избира
телни права, който приема програмните документи и Устава на партията и в политическата си
дейност се ръководи от тях, членува и работи в една от партийни организации.
Ч л.13. Нови членове се приемат от Националният експертен съвет, общинските експертни
съвети или общинските общи събрания въз основа на писменно заявление до тях от кандидата
за член на ДЕР и препоръка от член на ПП „ДЕР“ . Решение за приемане се взема по реда на
чл.55 ал.З.
Чл.1 4. Всеки член на партията има правото:
1. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните
решения, свободно да изказва и отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въп
роси от дейността на партията.
2. Да избира и да бъде избиран в партийните органи, да участва в определяне кандидатите на
партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съот
ветните органи.
3. Да получава помощ от партията, когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветен
за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на цели
те и принципите на партията.
4. Да участва лично. когато се обсъждат партийното му положение и дейност.
Чл.1 5. Всеки член на партията има задълженията:
1. Да спазва Устава на ДЕР
2. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции и
да допринася за изграждане на демократично общество в страната
3. Да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на партията
Чл.16. Поведението на член на партията, който е нарушил изискванията на програмните до
кументи, устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда от Националният
експертен съвет, общинския експертен съвет, или общинското общо събрание, които вземат
решение, съгласно степентта на провинение и Устава.
Националният експертен съвет, общинският експертен съвет или общинското общо събрание
обсъждат и решават въпроса за партийното положение на члена на партията в срок от един ме
сец от сезирането. Решението може да се обжалва пред съответната контролна комисия в едно
месечен срок от узнаването му.
Чл.1 7. За прояви, които нарушават законите. Устава на ДЕР . организациите и органите мо
гат да налагат форми на партийно въздействие: забележка, отстраняване и забрана за заемане на
ръководна партийна длъжност за срок от една година, изключване.

Решение за наказанието могат да вземат Националният експертен съвет, общинските
експерти съвети и общинските общи събрания.
Решение за наказанията забележка, отстраняване и забрана за заемане на ръководна партийна
длъжност за срок от една година се вземат съгласно Чл.55 ал.З
Решение за изключване се взема с мнозинство повече от половината от всички членове
на органа взел решението.
Чл.18. Членството се прекратява:
1. По собствено желание, заявено писмено пред Националният експертен съвет или
общинският експертен съвет.
2. В случаите, определени от закона, което се констатира от Националният експертен съвет
или общинският експертен съвет, въз основа на заявление.
3. В случаите, когато поведението му не отговаря на изискванията определени в чл. 12 и чл.
15 от Устава на ДЕР. което се констатира на заседание на Националният експертен съвет,
общинският експертен съвет или на събрание на общинската партийна партийна организация.
Решение се взема с мнозиство повече от половината от членове на Националният
експертен съвет, членовете на общинският експертен съвет или членовете на общинската
партийна организация.
4. При смърт.
Чл.19. Жалбите и възраженията се подават писмено и се разглеждат и решават от съответния орган взел решението за прекратяване на членството в двумесечен срок от постъпването им.
освен ако в устава не е предвидено друго.
IV. СТРУКТУРИ
Чл.20. Организационни структурни звена на Движение експерти за регионите са:
1. Национално общо събрание
2. Национален експертен съвет
3. Национална контролна комисия
4. Общинско общо събрание
5. Общински експертен съвет.
6. Общинска контролна комисия
7. Общинска партийна организация
Национално общо събрание
Чл. 21 Националното общо събрание е върховен орган на партията. Решенията на
националното общо събрание са задължителни за всички членове и структори на партията.
Национално общо събрание действа на делегатски принцип. Броя на делегатите се
определят от Националният експертен съвет с инструкция. Делегатите се избират на общо
събрание на общинските партийни организации.
Делегати на Националното общо събрание са и членовете на Националния експертен
съвет, председателите на Общинските експертни съвети
Чл. 22. Националното общо събрание се свиква не по-рядко от един път на всеки 4 години от
Председателя на Националният експертен съвет.
Чл. 23. Националното общо събрание може да се свика и по искане на една втора от
членовете на Националният експертен съвет, както и по решение на една втора от Общинските
екпертни съвети.
Чл. 24. Националното общо събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и
оповестяване на дневния ред чрез обнародване на поканата в „Държавен вестник и
уведомяване на общинските експертни съвети чрез изпращане поканата за свикване на общото
събрание на e-mail на общинската партийна организация.
Чл. 25. Националното общо събрание:
приема, изменя и допълва устава;
приема програмните документи и решения за политиката на партията;

избира председател, секретар, двама заместник председатели и членове на
Националния експертен съвет;
избира председател и членовете на Националната контролна комисия;
приема финансовият отчет на Националния екпертен съвет
Национален експертен съвет
Чл.26. Националният експертен съвет е висш ръководен орган на партията между
Националните обши събрания.
Националният експертен съвет се състои от председател, двама заместникпредседатели, секретар и трима члена, избрани за срок от 4 години, или до следващото
Национално общо събрание. Изключение се правят съгласно Чл. 27.
Чл. 27, При подаване на писмена молба за прекратяване на членство в партията от член на
Националният експертен съвет или Националната контролна комисия, или трайна
невъзможност да извършва своите задължения. Националният експертен съвет попълва
съответния орган с нов член, до провеждането на следващото Национално общо събрание
Чл. 28. Националният експертен съвет:
издава правилници за проложения на настоящият устав, които са съобразени с
основните насоки в Програмата на партията;
подготвя и провежда кампаниите за парламентарни, президентски, местни избори,
както и за избори на евродепутати;
определя комисия за подготовка на кандидати за изборни длъжности;
приема свой бюджет, който отчита пред Националното общо събрание:
назначава администрация:
определя конкретно лице или лица, които отговарят за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията.
приема решение за наказания съгласно Устава
приема решение за нови членове
определя заместник председател, заместващ председателя в негово отсъствие,
попълва състава на Националният експертен съвет или Националната контролна
комисия, ако са изпълнени условията по Чл. 27
взема решение за участие в избори и предизборни коалиции.
Чл. 29. Председателят представлява партията. По негово решение или по предложение на
член на Националният експертен съвет се свикват и ръководят заседанията на Националният
експертен съвет.
При отсъствие на председателя функциите му се поемат от заместник председател.
При оставка или смърт на председателя функциите му се поемат заместник
председател.
Чл. 30. Заседанията на Националният експертен съвет се провеждат не по-малко от един път
на всеки 6 месеца. Дневният ред за заседанията на Националният експертен съвет се определят
от неговия председател, а в негово отсъствия от заместник председател.
Нацнонална контролна комисия
Чл. 31. Националната контролна комисия се състои от председател и двама члена, които се
избират от Националното общо събрание. Функциите в контролната комисия се разпределят от
нейния председател.
Чл. 32. Националната контролна комисия:
проверява спазването на Устава на партията и правилниците за неговото
приложение;
разглежда и решава жалби и възражения:
проверява организационната отчетност, деловата и финансовате дейност на
Националният експертен съвет, както и стопанисването на партийното имущество;

-

докладва пред Националното общо събрание, а в периодите между събранията пред
председателя, както и пред заседанията на Националният експертен съвет
Чл. 33. Председателят на Национатната контролна комисия свиква заседания на комисията
не по-рядко от шест месеца, на които се разглежда доклад за изпълнението на задачите
съгласно Чл.32 от Устава. Годишният доклад се представя на Националният експертен съвет.
Чл. 34. Дневният ред на текущите заседания се определят от Председателя на Националната
контролна комисия.
Общинско общо събрание
Чл.35. Висш орган на общинският експертен съвет е общинското общо събрании, което се
свиква не по-рядко от шест месеца от председателя на общинският експертен съвет или по
искане на една трета от ченовете на общинският експертен съвет.
Общинското общо събрание:
- обсъжда отчетите на общинския експертен съвет, на ръководството на групата съветни
ци и на контролната комисия и приема решения по тях;
- определя основните насоки за работата на партийната организация, разглежда и други
въпроси на партийния живот;
- утвърждава платформата на партийната организация за изборните кампании;
- избира общински експертен съвет и общинска контролна комисия;
- избира председател на общинският експертен съвет или предоставя това право на ново
избрания общински експертен съвет;
- избира председател на общинската контролната комисия или предоставя това право на
новоизбраната общинска контролна комисия;
- търси отговорност за нарушенията по смисъла на чл.12 и чл 15 на членове на партия ДЕР
и взема решение прекратяване на членството им, при наличие на достатъчно основание за това.
Общински експертен съвет
Чл.36. Общинският експертен съвет се избира от общинското общо събрание. Броят и
разпределението на функциите се определят от общото събрание на общинската партийна
организация.
Общинският експертен съвет се регистрира в Националния експертен съвет
Чл.37. Общинското общо събрание е ръководен орган, който приема решенията за дейността
на общинският експертен съвет.
Чл.38. Общинският експертен съвет провежда всяка година отчетно или отчетно-изборно
събрание. За организиране и осъществяване на текущата си работа той определя своята
структура самостоятелно. При подаване на писмено заявление за напускане на партията на член
на общинският експертен съвет или трайна невъзможност да изпълнява функциите си
общинският експертен съвет попълва състава си до провеждане на следващото общинско общо
събрание, за което уведомява членовете на общинската партийна организация
Чл.39. В своята дейност общинските експертни съвети се ръководят от Устава на ПП „ДЕР”,
решенията на Националното общо събрание. Националния експертен съвет, Общинското общо
събрание и собствените си решения.
Общинският експертен съвет подлежи на контрол в рамките на пълномощията дадени от
Устава на ПП „ДЕР” от страна на Националния експертен съвет
Чл. 40. Общинските експертни съвети:
- изразяват интересите на своите членове;
- предлага кандидати за членове на партийните органи, както и органите на
държавната власт и на местното самоуправление;
- подпомага дейността на общинските съветници и на народните представители,
избрани от името на ДЕР;
- работи за засилване влиянието и връзките на партията с населението;
- поддържа и развива взаимоотношения с първичните структури на другите

политически сили. обществени организации, движения и сдружения; организира и провежда из
бирателната кампания на ДЕР по места:
осъществява подготовка и обучение на партийните кадри кандидати или избрани на
изборни длъжности;
решава въпроси на членството в партията, финансовата дейност и стопанисването
на предоставеното общопартийно имущество;
водят отчет на членовете на партията, съгласно инструкция на Националният
експертен съвет
Чл. 41. Общинският експертен съвет търси отговорност за нарушенията по смисъла на чл.12
и чл 15 на членове на партия ДЕР и взема решение прекратяване на членството им, при наличие
на достатъчно основание за това.
Общинска контролна комисия
Чл.42. Общинската контролна комисия се избира от общото събрание на общинската
партийна организация. Броя на членовете се определя от общото събрание на общинската
партийна организация.
Чл 43. Общинската контролна комисия:
- проверява спазването на Устава на партията и правилниците за неговото
приложение:
разглежда и решава жалби и възражения,
- проверява организационната отчетност, деловата и финансовате дейност на
общинския експертен съвет, както и стопанисването на партийнотио имущество
докладва пред председателя на общинският експертен съвет, общинският експертен
съвет и пред общото събрание на общинската партийна организация
Общинска партийна организация
Чл.44 Общинската партийна организация се създава на територията на общината, по
инициатива най-малко от 5 партийни членове. Такава организация могат да създават и членове,
които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.
Регистрацията на общинските партийни организации, механизъм за тяхното закриване,
движението на партийните членове и други се определят от Правилник за регистрацията,
издаден от Националния експертен съвет. Общинската партийна организация се регистрира в
Националния експертен съвет
Чл.45. Основен ръководен орган на общинската партийна организация е общинското общо
събрание, което се свиква от председателя на общинският експертен съвет или по инициатива
на половината от членовете на общинската партийна органзация или по инициатива на наймалко една трета от членовете на общинският експертен съвет, но не порядко от шест месеца.
Чл.46. Общинската партийна организация определя основните насоки за работа на
общинският експертен съвет, избира общински експертен съвет, общинска контролна комисия,
както и изборни длъжности в партията.
Чл.47. Общинската партийна организация взема решение по партийното положение на член
на партията, който е нарушил Устава на партията.
V. Определянена кандидати за изборни длъжности
Чл. 48. Всеки член, орган и структора на партията могат да предлагат кандидати за изборни
длъжности, като за целта представят в съответното ръководство предложение от органа или
структурата в определения по време на изборната кампания срок
Чл. 49. Общинският експертен съвет предлагат кандидатите за изборни длъжности в
местната власт пред общинското общо събрание, което ги обсъжда и предлага за утвърждаване
от Националния експертен съвет.

Чл. 50. Кандидатите за народни представители и евродепутати, могат да бъдат предлагани от
Националния експертен съвет, общинските експертни съвети и общинското общо събрание.
Кандидатите се обсъждат на общинско общо събрание, което излиза със становище по тяхната
кандидатура. Решение за вписване в листата взема Националният експертен съвет.
Чл. 51. Национатният експертен съвет определя Комисия за подбор и подготовка на
кандидатите, която може да предложи на Националния експертен съвет кандидати за народни
представители и евродепутати, след предварително обсъждане с общинските експертни съвети,
ако няма решение на общинското общо събрание
Комисията осъществява подготовката на всички кандидати за народни представители и
евродепутати, както и за други изборни длъжности но предложение на Националния експертен
съвет.
Работата на комисията се урежда с Правилник, приет от Националния експертен съвет.
VI. Финансиране и имущество
Чл. 52. Националният експертен съвет съгласно Чл. 28 определя главен счетоводител,който
отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията
По предложение на председателите на общинските експертни съвети, същите определят
лице, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на общинската
партийна организация и е на пряка подчиненост на главния счетоводител.
Дарения в съответствия със Закона за политическите партии и Изборния кодекс, имат право
да приемат: Председателя на Националния експертен съвет, заместник председателите на
Националния експертен съвет, председателите на общинските експертни съвети и главният
счетоводител.
Чл. 53. Националният експертен съвет, общински експертни съвети набират партийни
средства от членски внос и други собствени приходи при спазване изискванията на законите на
Република България.
Събраните средства се изразходват от съответните ръководства с решение на съответните
събрания, при спазване на действащото законодателство.
Националният експертен съвет утвърждава годишен финансов отчет, предложен от главния
счетоводител, съгласно изискванията на съответните закони, който се предава на Сметната
палата в необходимия срок.
Чл. 54. Националният експертен съвет определя долната и горната граница на размера на
членският внос и реда за неговото събиране.
Общинските ръководства определят конкретният членски внос за членовете.
Всеки член плаща индивидуален членски внос.
УП.Вземане на решения
Чл. 55. Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато са
свикани съгласно установените правила и на тях присъстват повече от половината им членове.
В случаи, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма
необходимият кворум, се изчаква един час. след което събранието или заседанието се провежда
на същото място и при същият дневен ред, като се счита за редовно проведено и може да взема
решения.
Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на
глас, освен в случаите, когато Уставът предвижда друго мнозинство за вземане на решения.
Гласуването при вземане на решения е явно, освен ако събранието не реши да е тайно
или е регламентирано тайно гласуване от Устава.
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Чл. 56. Партията се прекратява с решение на Националното общо събрание в случаите на
сливане, разделяне и саморазпускане.
Решението се взема с 2/3 мнозинство от всички делегати на Националното общо
събрание.
Прекратяване на партрията с решение на съда се извършва съгласно действащото
законодателство.
IX.Преходни и заключителни разпоредби
Чл.57. За заслуги към ПП „Движение експерти за регионите, Националното общо
събрание може да избира „почетни председатели".

