
Устав на политическа партия
„МОРЕ”

I. Общи положения
Член 1
И м е , с т а т у т , с е д а л и щ е  и с и м в о л и
(1) JVIOPE” е независима обществено-политическа организация, учредена и 
регистрирана съгласно Конституцията на Република България и Закона за 
политическите партии.
(2) Статутът на „М ОРЕ” е юридическо лице със статут на партия, което се 
представлява от нейния Председател или упълномощено от него лице.
(3) Адрес и седалище на партията: гр. Бургас, к-с “Славейков № 93, хотел
“М ираж”, ет. 1 административен.
(4) Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация се поставят 
върху всички документи и издания на партията
(5) ПП „М ОРЕ” се учредява за неопределен срок.
(6) Символи на „М ОРЕ” : .

1. Знак Контурна карта на България -  в средата изписано на латиница ИО-

(Ппиложение 1)
2. Знаме -  Синьо знаме с правоъгълна форма , с изобразен в средата знак и 

от долу изписано името на партията- ( Приложение 2)
3. Печат -  Кръгъл печат с изобразен в центъра знак

И. Политически цели и начини за постигането им
Член 2 ПП „М ОРЕ” е центристка партия със следните цели:
(1) Отстояване идеята за демократична и правова държава, която осигурява 
човешките права на личността, нейното достойнство и сигурност.
(2) Повишаване жизнения стандарт на населението.
(3) Насърчаване на свободната икономическа инициатива.
(4) Усъвършенстване на интегрирана в Европейския съюз пазарна икономика с 
приоритет туризъм и селско стопанство.
(5) Социална справедливост -  държавата да изпълнява функциите си в.
1. Развитие на инфраструктурата
2. Образованието
3. М едицинското обслужване
4. Социалните грижи
5 Силна армия и полиция

(6) Преодоляване на диспропорциите в развитието на страната, постепенно 
изравняване на стандарта в центъра и периферията.
(7) Децентрализация в рамките на Конституцията и законите, която да подчертае
разнородните ценности в българското общество.

Развитие и насърчаване на местното и регионалното предприемачество.
(9) Създаване на условия за силна локална идентичност на българските общини, 
развитие на местни стратегии, които да определят облика на една България на

и като ключ ™  установяването „а

чрез своите представители да участват в 

процесите на вземане на решения, свързани с Европейския съюз.



(12) Създаване на условия, при които жителите на общините да участват по-
ефективно в избраните от тях органи на местното самоуправление.
(13) Съхранение и развитие на историческите традиции на българския народ.
Член 3
ПП „М ОРЕ” постига целите си :
(1) Чрез демократични средства и методи и в съответствие с конституцията и 

законите на Република България.
(2) Чрез участие в различните видове власти и управленски нива.
(3) Във взаимодействие с демократични организации за изграждането на правова 

държава.
(4) Чрез сътрудничество с демократични международни организации.

III. Членство, права и задължения
Член 4
Членство
(1) Член на ПП „М ОРЕ” може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, 

който живее в Република България или извън нея, който:
1. Има избирателни права.
2. Приема Устава и програмните документи на ПП „М ОРЕ” и е готов да работи за 

постигане на нейните цели.
3. Не е член на друга политическа партия
(2) Членуването в ПП „М О Р Е ” е израз на лична воля и желание и се осъществява 

индивидуално.
(3) Членството в ПП”М О Р Е ” не дава предимство в правата на гражданите.
(4) Кандидатът за член на ПП ’’М ОРЕ” подава писмено заявление /по образец/, 

ведно с приложена декларация за съответствие с изискванията по чл.4 от 
настоящия Устав до Общинското Изпълнително бюро, което разглежда 
молбата и се произнася в едномесечен срок. Копие от протокола на заседанието 
за приемане или отказ се изпраща до Изпълнителното бюро на партията.

(5) Общинското Изпълнително бюро на ПП ’’М О РЕ” се произнася в срок от един 
месец за решението да се даде или откаже членство. Решението на Общинското 
Изпълнително бюро се разглежда в Изпълнителното бюро на ПП МОРЕ , 
чието решение е окончателно. Членството в ПП ’’М ОРЕ” възниква от момента, 
в който Изпълнителното бюро вземе решение за приемане на нов член.

(6) Членството в ПП ’’М ОРЕ” се осъществява по постоянен или настоящ адрес в 
един Местен съвет на територията на общината. Ако член на ПП ’’МОРЕ” 
желае да се запише в Местен съвет по този ред, Местния съвет няма право да 
му отказва.

(7) Ако член на ПП ’’М ОРЕ” поиска да се запише в Местна организация, но няма 
постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, то той може да 
бъде приет от Местния съвет след негово мотивирано становище.

(8) Членството в ПП ’’МОРЕ” от постоянно пребиваващи извън Република 
България се утвърждава от Изпълнителното бюро на ПП ’’М ОРЕ”.

(9) Всеки член на ПП ’’М ОРЕ” може да прекрати членството си със заявление до 
Общинското Изпълнително бюро, което е длъжно да се произнесе в 
едномесечен срок.

(10) Изключен член на ПП ’’М ОРЕ” може да бъде възстановен от съответното 
Общинско Изпълнително бюро по реда на Чл.4, ал.(4). Решението се изпраща на
Изпълнителното бюро на ПП ’’М ОРЕ” .

(11) Отказът или лишаването от българско гражданство прекратява автоматично
членуването в ПП ’’М ОРЕ” .



(12) Въз основа на решението всеки новоприет член се вписва в съответния 
областен регистър.

(13) Вписването на членове по ал.8 става в специално създаден регистър към
И зпълнителното бю ро.

(14) Учредителите на ПП ’’М О Р Е ” са членове по право.

Член 5
Права и задължения
(1) Всеки член има право:
1. Да изразява мнение, да прави предложения и да участва при вземането на 

решения в организационните форуми на партията, на които е поканен.
2. Да избира и да бъде избиран в регионалните и националните органи на

партията.
3. Да сезира за нарушения органите на партията.
(2) Всеки член е длъжен:
1. Да спазва Устава и програмните документи
2. Д а  р а б о т и  за ценностите на П П ’’М О Р Е ” и неговите цели.
3. Да изпълнява решенията на висшестоящите партийни органи.
4. Да плаща редовно членския си внос.
(3) При неспазване на Устава и Програмните документи на ПП М О РЕ  , при 

уронване престижа на партията, при неизпълнение на решения и възложени
задачи се налагат следните наказания:

1. При системно неоправдано неучастие в мероприятия и инициативи на партията
се налага наказание „ПОРИЦАНИЕ .

2 Освобождаване от ръководна партийна длъжност се налага при системно 
неизпълнение на задълженията и отказ да се изпълни решение на висшестоящ
партиен орган.

3. Частично изключване се налага при неплащане на членския внос за срок от една 
година, при подвеждане на партийните органи, при опит за разкол сред 
членовете на партията, при разпространяване на клевети или невярна 
информация за ръководството и за членовете на партията в служебен или личен 
план, проявена безотговорност към поверени документи или материални 
ценности. Частичното изключване е със срок от три месеца до една година.

(4) Изключване от ПП „М О РЕ ” се налага при.
1. За доказан разкол, който застрашава целостта на партията и нейните ръководни 

органи.
2. При публично злепоставяне на ПП ’’М О Р Е ” .
3. За доказана корупция, финансова и длъжностна злоупотреба.
А .  За членство в друга партия, за работа против ПП ’’М О Р Е ” , за работа в полза на 

други партии или независими кандидати по време на избори, за регистриране на 
собствена кандидатура по време на местни, парламентарни и европейски избори
без да има решение на партията.

5 Ппи разпространяване на клевети или невярна информация за ръководството 
или за членове на партията в служебен или личен план, за проявена 
безотговорност към поверени документи или материални ценности.

6 При системно неизпълнение на задълженията, визирани в чл.5 ал.2 от Устава.
7 Предложението за наказание и изключване се прави от ръководствата на 

Местната или Общинската организации до Областния съвет, като мотивират 
причините за предложението. Решението на Областния съвет се потвърждава 
или отменя от Изпълнителното бюро на ПП "М О Р Е ” . Предложение за 
наказание и изключване може да се направи и до Изпълнителното бюро на 
ПП” М О Р Е ” . Във всички случаи решението на Изпълнителното бюро на 1111



’’М О Р Е ” подлежи на обжалване пред Централната контролна комисия в 
двуседмичен срок.

8. Ако членът на ПП ”М ОРЕ” желае да напусне партията по собствено желание, 
той подава писмено заявление за напускане до съответното Общинско 
Изпълнително бюро или до Изпълнителното бюро на ПП ’’М ОРЕ”.

IV. Организационна структура
Организационната структура на ПП ’’М ОРЕ” се състои от следните организации:
Член 6
Клубове
(1) Всеки клуб се създава най-малко от пет членове.
(2) Образуват се на територията на една секция.
(3) На територията на една секция се създава само един клуб.
(4) Клубът може да осъществява дейност на територията на съответната секция 

след утвърждаването му от Местната организация или от по-висшестоящ орган
(5) Клубът избира свой председател. Решенията, свързани с дейността на клуба се 

вземат от общото събрание, което е законно, когато присъстват повече от 
половината от членовете на територията на една секция. Ако няма кворум се 
изчаква един час, след това събранието се провежда с присъстващите. 
Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Изборът трябва да бъде 
санкцониран от по-висшестоящ партиен орган.

(6) Клубът работи активно при провеждането на предизборни кампании; подпомага 
дейността на общинските съветници и на народните представители на ПП 
’’М ОРЕ”. Изпълнява решенията на националните политически органи и по- 
горестоящите териториални структури.

Член 7
Местна организация
(1) Тя се учредява най-малко от десет човека.
(2) Развива дейност на територията на населеното място.
(3) Тя включва всички клубове на територията на населеното място, координира и 

направлява работата им.
(4) В рамките на едно населено място работи само една Местна организация.
(5) В по-големи населени места могат да се създадат и по-голям брой Местни 

организации. Броят и техния обхват на дейност се посочва от Изпълнителното 
бюро.

(6) Общото събрание на местната организация избира Местен съвет и председател. 
Негови заместници по право са председателите на клубове на територията на 
населеното място, които са и членове на Местния съвет. Изборът трябва да бъде 
санкциониран от Общинското Изпълнително бюро.

(7) Общото събрание на Местната организация се свиква най-малко веднъж на три 
години от Общинското Изпълнително бюро или по предложение най-малко на 
една трета от членовете на Местната организация или по решение на
Изпълнителното бюро на ПП ’’М ОРЕ”.

(8) Общото събрание избира Местен съвет и и уточнява броя на членовете . Тези 
решения трябва да бъдат потвърдени от Общинското Изпълнително бюро, от
Изпълнителното бюро на ПП ’’МОРЕ”.

(9) Общото събрание е легитимно, ако присъстват повече от половината членове 
на Местната организация. Ако няма кворум се изчаква един час, след това 
събранието се провежда с присъстващите членове. Решенията се вземат с
обикновено мнозинство от присъстващите.

(10) М естният съвет осъществява политиката на партията и решава местни 
специфични проблеми. Може да предлага кандидати за общински съветници и 
кандидати за длъжности в местната и централната власт.



е

(11) Председателят на Местният съвет представлява ПП ’’М О Р Е ” на местно 
ниво и ръководи дейността на Местния съвет.

Член 8
Общинска организация
( 1)На територията на една община има само една общинска организация.
(2)Тя включва всички местни организации в общината.
(3)Общинската организация може да развива дейност от името на партията само 
след утвърждаването й от Изпълнителното бюро.
(4)Тя координира и направлява работата на клубовете и местните организации.
(5)Висш орган на общинската организация е общинската конференция. Тя се 
свиква най-малко веднъж на три години от Изпълнителното бюро.
(6)В Общинската конференция участват по право общинските съветници, 
кметовете-членове на ПП "М О Р Е ” и депутатите, членове на съответната 
Общинска организация, както и членовете на Изпълнителното бюро, чиито адрес 
на територията на региона.
(7)Когато членовете на организацията са повече от 200, общинската конференция 
се провежда с делегати, избрани по норми за представителство, утвърдени от 
Изпълнителното бюро на ПП ’ М О Р Е ” .
(8)Конференцията е законна, ако на нея присъстват повече от половината от всички 
делегати. Ако няма кворум, заседанието се отлага с час и след това се провежда. 
Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
(9) Общинската организация се ръководи от общинско изпълнително бюро.
(10) Общинската конференция:
1. Определя основните насоки на работа на общинската организация.
2. Избира председател на Общинската организация.
3. Избира Общинско Изпълнително бюро и определя неговите структура и състав. 
То се оглавява от общинския председател. Бюрото взема решенията си с 
обикновено мнозинство.
4 Предлага за одобрение пред Изпълнителното бюро кандидатите за длъжности в 
местната и централната власт по ред, определен от Изпълнителното бюро. 
Предлага и утвърждава кандидатури за общински съветници и кметове в 
съответната община, както и кандидат-депутати, издигнати по ред, определен от
Изпълнителното бюро.
5. Издига делегати за Конгреса

6. Приема становища по проблеми от местен характер
(11). Общинският председател:
1. Представлява ПП ’’М О Р Е ” в общината.
2. Ръководи общинското изпълнително бюро.
3. Осъществява целите и задачите на ПП ’’М О Р Е ” в общината.
4. Координира провеждането на предизборната кампания в общината.
5. Изпълнява функции, възложени му от Изпълнителното бюро .
6 В случаите, когато общинският председател не изпълнява решенията на 
Общинското Изпълнително бюро. той може да бъде освободен и/или изключен от 
ПП ’’М О Р Е ” с решение на Изпълнителното бюро на ПП М О РЕ . ешението 
подлежи на обжалване пред Централната контролна комисия в двуседмичен срок.
7. Ако бъде избран за народен представител или напусне, в едномесечен срок се 
провежда общинска конференция, която избира нов председател.
Член 9
Областен съвет
П) На територията на областта се създава само един Областен съвет.
(2) Членовете на Областния съвет са: председателите на общинските, местните 
организации на територията на областта; общинските съветници, народните



представители и членовете на Изпълнителното бюро, както и министри на ПП 
"М О Р Е ” , чиито адрес е на територията на региона.
(3) Областният съвет:
1. Координира работата на общинските организации.
2. Организира изпълнението на решенията на националните партиини органи, 
когато те се отнасят до територията на областта.
3. Избира областно оперативно бюро и областен председател. Структурата и 
състава на Областното оперативно бюро се определят от областния съвет. Изборът 
се осъществява с обикновено мнозинство от състава на областния съвет при кворум 
-  повече от половината му състав.
(4) Председателят на Областния съвет:
1. Представлява ПП ’’М О Р Е ” на областно ниво.
2.Ръководи дейността на Областния съвет.
3. Ако бъде избран за народен представител или напусне, в едномесечен срок се 
провежда областна конференция, която избира нов председател.
4 В случаите когато областният председател не изпълнява решенията на 
Областния съвет и Изпълнителното бюро, той може да бъде освободен и/или 
изключен от ПП ’’М О Р Е ” с решение на Изпълнителното бюро. Решението 
подлежи на обжалване пред Централната контролна комисия м двуседмичен срок.

Член 10
Централни органи
(1) Централните органи на ПП ’’М О РЕ са.
1. Конгрес
2. Председател
3. Изпълнително бюро
4. Централна контролна комисия 
Член 11

( 0  Конгресът е върховният орган на ПП "М О Р Е ” и се свиква най-малко веднъж на

четири години:
1. от Изпълнителното бюро.
(2) Може да се свика извънреден конгрес в следните случаи:
1. по искане на 1/3 от членовете на ПП ’’М О Р Е ”
2. по искане на Председателя на ПП ’ М О Р Е ” »м п р 1Г”
(3) Делегати на конгреса могат да бъдат всички членове на ПП М О РЕ . 
Делегатите се избират по процедура и с квота определена с решение на
Изпълнителното бюро.
(4) Председателя на партията, членовете на Изпълнителното бюро и 
Централната контролна комисия по право са делегати на конгреса.
(5) Конгресът :
1. Избира председател на партията.
2 Избира състава на Изпълнителното бюро.
з ' Избира състава и председателя на Централната контролна комисия.
4. Приема или променя Устава на ПП ’’М О Р Е ” и програмните документи.
5 Определя членския внос. ..
6. Конгресът се свиква с покана обнародвана в Държавен вестник най -  малко един 
месец преди насрочената дата. 
7. В поканата се посочват датата, часът, мястото и дневният ред. 
8 Конгресът се провежда, ако има кворум. При липса на кворум Конгресът се 
провежда един час по-късно с присъстващите делегати, като решенията му са 
законни, независимо от броя на присъствалите делегати.
9. Всеки делегат на Конгреса има право на един глас.



10. Решенията на Конгреса се приемат с обикновено мнозинство .
Член 12 
Председател

(1) Политическа партия „М О РЕ ” се представлява от председателя.
(2) Председателят на ПП ”М О Р Е ” има следните права и задължения:
1. Представлява ПП ” М О Р Е ” и осъществява контактите с органите на държавната 

власт и управление, както и е други институции. Представлява партията при 
осъществяването на международни контакти и срещи, конференции и други. 
Председателят може да възложи своите функции на друг член на
Изпълнителното бюро.

2. Председателят на ПП ”М О Р Е ” е председател на Конгреса и на 
Изпълнителното бюро. Той ръководи и координира дейността им.

3. Председателят утвърждава кандидатите за народни представители, кметове и 
общински съветници, както и кандидатите за длъжности в общинската и 
държавната власт.

Член 13
Изпълнително бюро
(1) Изпълнителното бюро е ръководен орган на ПП ”М О Р Е ” , състоящ се от петима 
членове и осъществява политическото ръководство на ПП ’’М О Р Е ” .
(2) Председателя на ПП ’’М О Р Е ” е Председател на Изпълнителното бюро.
(3) Изпълнителното бюро се свиква и ръководи от Председателя и заседава при 2/3 
от състава си като взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите 
членове.
(4) Състава и структурата на Изпълнителното бюро се предлагат от Председателя 
на партията и се избират от Конгреса за срок от четири години.
(5) Изпълнителното бюро:
1. Работи във времето между два конгреса.Взема решения по актуални проблеми в 
интерес на ПП ’’М О Р Е ” . Заседава ако присъстват повече от половината му
членове.
2. Одобрява образци на документи, предвидени в този устав и приема единни 
правила по прилагането му. Актуализира програмните документи. Приема решения 
за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност.
3. Изработва и ръководи предизборната тактика и стратегия на ПП ’’М О Р Е ” .
4. Избира и одобрява предизборни щабове, организира провеждането на избори за
всички органи на власт .
5. Утвърждава членовете на ПП”МОРЕ”
6. Приема и санкционира решения за изключване на членове на ПП ’’М О РЕ ” .
7. Утвърждава и/или определя кандидатите на ПП ’’М О Р Е ” за: народни 
представители, общински съветници, кметове, длъжности в различни видове 
власти, евродепутати, президент и вицепрезидент.
8. Определя тактиката и стратегията на дейността на партията в общинските съвети 
и в парламента.
9. Освобождава Местните, Общинските и Областните председатели и 
ръководствата на останалите партийни органи при неспазване решенията на 
Конгреса, Изпълнителното бюро, за несправяне с работата или по други причини, 
които по преценка на Изпълнителното бюро дават основание за отстраняване от 
длъжност и назначава на тяхно място временно изпълняващи длъжността до 
избирането на нов ръководител.
10. Определя финансовата и административната дейност за организиране на 
предизборни кампании.
11. Взема решения за управление и разпореждане с имущество на партията.



12. Посочва хората, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната 
отчетност на партията, посочени в чл. 30 от ЗПП.
13. Взема необходимите решения във връзка е неотложни задачи, които трябва да 
решава ПП ’’М О Р Е ” и ги възлага за изпълнение на партийните структури.
14. Може да отстрани от състава си всеки член, нарушил Устава или неизпълнянащ 
задълженията си. Предложението се прави от Председателя на партията. 
Изпълнителното бюро има право да възложи на друг член от състава си функциите 
на отстранения.
15. Одобрява, променя и допълва структурата на политическа партия „М О РЕ ” .
16. Упълномощава Централната контролна комисия да ревизира финансовата 
дейност на ПП ’’М О Р Е ” .
17. Одобрява образци и изработва печатите, знамената и всички останали 
материали в които се поставя знака на ПП „М О РЕ ” .
Член 14
Централна контролна комисия
(1) Тя е контролният орган на ПП ’’М О РЕ ” .
Член 15
(1) Централната контролна комисия е контролен орган на ПП ’’М О Р Е ” и се 
състои от председател и двама членове .
(2) Тя се избира от Конгреса за срок от четири години. Заседава с кворум от 2/3 от 
състава си и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) Централната контролна комисия:
1. Изготвя правилник за работата си.
2. Следи за спазването на Устава, Програмните документи и изпълнението на 
решенията на Конгреса .
3. Контролира изпълнението на бюджета на партията.
4. Ревизира финансово-счетоводната дейност на Изпълнителното бюро.
5. Проверява финансовите отчети и деловодната работа на партийните структури.
6. Произнася се по жалби в срок от четири месеца.
7. Информира за дейността си Изпълнителното бюро периодично.
8. Председателят на Централната контролна комисия свиква и ръководи работата 
на комисията .
9. Решенията на Централната контролна комисия са окончателни .
10. Председателят и членовете на Централната контролна комисия нямат право да 
участвуват в ръководните органи на партията.
Член 16
V. Общински съветници на ПП ’’М О Р Е ”
(1). Общинските съветници на ПП ’’М О Р Е ” образуват група на съветниците в 
съответните общински съвети.
(2) Групата на съветниците периодично отчита дейността си пред съответния 
Общински съвет на ПП ’’М О Р Е ” , както и пред останалите по-висши партийни 
органи, ако те пожелаят.
(3) Общинските съветници са функция на ПП ’’М О Р Е ” и осъществяват дейността 
си въз основа на Правилник за работа на съответния Общински съвет, Устава и 
Програмните документи на партията.
(4) Приоритетите и актуалните моменти в работата им се приемат на регулярни 
съвместни заседания с Общинския съвет и по-висшестоящите органи на ПП 
’’М О Р Е ”
(5) Общинските съветници провеждат в общинския съвет политиката на ПП 
’’М О Р Е ” и предизборната му платфорама, като съблюдава всички взети от 
партията решения от политически характер.



Член 17
V. Парламентарна група
(1) Народните представители, избрани с листата на ПП "М О Р Е ” , образуват 

парламентарна група.
(2) Ако председателят на ПП ’’М О Р Е ” е в парламента, той по право е председател 
на Парламентарната група.
(3) Парламентарната група е функция на ПП ’’М О Р Е ” и взема решения относно 
дейността си в Народното събрание в съответствие с Устава и Програмните 
документи на ПП ’’М О Р Е ” .
(4) Парламентарната група осъществява дейността си въз основа на Правилника на 
Народното събрание, Устава на ПП ’’М О Р Е ” и вътрешния Правилник на групата.
(5) Парламентарната група провежда в Народното събрание политиката на ПП 
’’М О Р Е ” и предизборната му платфорама, като съблюдава всички взети от 
партията решения от политически характер.
(6) Законодателните приоритети на ПП ’’М О РЕ ” се приемат на заседание на 
Изпълнителното бюро.
(7) Парламентарната група периодично отчита дейността си пред Изпълнителното 
бюро.

Член 18
VI. Финансиране на дейността, имущество
(1) ПП ’’М О Р Е ” се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(2) Собствените приходи се формират от:
1. Членски внос. Размерът се определя от Изпълнителното бюро.
2. Дарения и завещания от физически и юридически лица.
3. Лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това 

не противоречи на чл. 22 от ЗПП.
4. Собствени приходи на политическата партия са и приходи от фондонабиращи 

мероприятия.
5. Собствени недвижими имоти -  наеми и ползване.
6. Набирането, разходването на средства и разпореждането с партийно имущество 

се осъществява по ред, установен от Изпълнителното бюро.
(3) ПП ’’М О Р Е ” ползва държавни субсидии в случаите и по реда, определени в

закона.

Член 19
VII. Прекратяване на дейността
( 1 ) П П ” М О Р Е ” прекратява дейността си в следните случаи:
1. Сливане с или вливане с друга обществено-политическа организация.
2. При решение за саморазпускане.
3. При решения за разделяне на две и повече партии.
4. При влязло в сила решение на Конституционния съд, е което политическата

партия е обявена за противоконституционна.
5. При други случаи, предвидени от законите на страната.
(2) Решенията по член 19, ал. 1, т. 1, 2, 3 се вземат от Конгреса.
(3) Решението за прекратяване се взема с 2/3 мнозинство от Конгреса на партията.

Член 20
VIII. Други разпоредби
(1) Учредителното събрание на ПП ’’М О РЕ ” може да приема всички решения, 

които са в компетентността на Конгреса.



(2) До избирането на местни, общински и областни съвети по предвидения в този 
устав ред, Изпълнителното бюро могат да определят местни, общински и 
областни представители, които да подготвят учредяването на съответните 
партийни организации.

(3) За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона 
за политическите партии, както и всичко останали относими към дейността и 
съществуването на политическите партии в Република България законови 
разпоредби.

Този устав бе приет единодушно от учредителите на политическа партия 
„МОРЕ” на 17. 03. 2008 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Учредителното събрание:_______
на ПП ’’М ОРЕ” /ЙОРДАН ДИМ ИТРОВ ДИНЕВ/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:_______________________________
/ ТОНКА КИРИЛОВА ПЕШЕВА /


