Ние,

учредителите

на

политическа

партия

„Продължаваме

Промяната",

осъзнавайки цялата отговорност, която поемаме, ще продължим промяната на
Република България, като въведем пълна прозрачност в управлението на
публичните държавни средства във всички сектори и най-добри практики за борба
с корупцията, ще поставим равни и честни условия за разгръщане на потенциала
на българската икономика, ще подкрепим научно-изследователската дейност и
иновациите, ще намалим социалните неравенства и ще подобрим живота на
цялото общество, ще възвърнем независимостта на съдебната система, която да
гарантира върховенството на правото и по този начин ще възстановим идеала за
демократичната, правова и социална държава, за което приемаме този

УСТАВ
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
„ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1.(1) „Продължаваме Промяната" е политическа партия, учредена в
съответствие с Конституцията на Република България, Закона за политическите
партии и действащото законодателство на страната (оттук нататък наричана за
краткост "Партията" или "Продължаваме Промяната").
(2) Наименованието на Партията е „Продължаваме Промяната" (Абревиатура
„ПП").
(3) Продължаваме Промяната е доброволно сдружение на граждани с избирателни
права по смисъла на българското законодателство, създадено, за да съдейства за
формирането и изразяването на политическата воля на своите членове.
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(4) Седалището на политическа партия „Продължаваме Промяната" е в град
София, а адресът на управление - ул. „Цар Иван Асен II" № 23А.
(5) Партията се учредява за неопределен срок от време.
(6) Символ на политическа партия „Продължаваме Промяната" са думите
„Продължаваме Промяната", изписани една под друга със сини букви с лого в
левия ъгъл на отворена врата със слънце и зелени планини.

II. ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ
Чл. 2. (1) Основните принципи, които Продължаваме Промяната отстоява, са:
-

върховенство на правото;
равенство на всички граждани пред закона;
политически плурализъм и независима съдебна власт;

-

зачитане на основните права на човека;

-

свобода на словото;

-

придържане към постиженията на развитите демократични общества и
Европейския съюз.

(2) Основните цели на Продължаваме Промяната са:
-

борба с корупцията;
връщане на доверието на гражданите в институциите;

-

пълна прозрачност в управлението на публичните държавни средства;

-

овластяване на независими, компетентни и честни хора в управлението на
страната;

-

осигуряване на ефективно и бързо административно обслужване,
премахване на ненужните лицензи, регистрации и разрешителни; създаване
на администрация без гишета;

-

установяване на условия за устойчиво развитие на българската икономика,
насочено към иновации, технологии, продукти и услуги на бъдещето,
създаващи по-добре платени работни места;
осигуряване на достоен живот на българските пенсионери и уязвимите
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социални групи, за да се елиминира социалната несправедливост;
подобряване на качеството на образование, което да предостави равни
възможности за развитие на всички обучаващи се;
финансиране на масовия спорт и изкуствата като неразделна част от
развитието на ценности у децата и младежите;
създаване на условия за подобряване на качеството и ефективността на
системата на здравеопазването, с лесен и напълно безплатен достъп на
пациентите до най-модерните курсове на лечение, изграждане на система за
редовна и адекватна профилактика, въвеждане на система за справедливо
разпределение на заплащането на лекари, сестри, санитари;
-

изграждане на по-бърза и безопасна транспортна мрежа в страната;
извършване на преструктуриране на българската енергетика, за постигане на
диверсификация и независимост от монополни доставчици на ресурси;
- постигане на баланс между конкурентна икономика и Зелената сделка;
възстановяване на традициите на българското земеделие за производство на
качествени и конкурентни български храни за световния и вътрешния пазар;
запазване на българската природа, извор на здраве и основа за развитието на
природосъобразен туризъм;

-

отстояване на националния ни интерес в Европейския съюз и НАТО и
провеждането на последователна и принципна външна политика;

-

поощряване развиването на съвременна българска култура, която черпи
вдъхновение от нашите традиции и съвременно битие, за да разказва
историята ни на целия свят през настоящия и следващите векове.

Чл.З. Партията ще постига заложените цели чрез следните способи:
- участие в избори, като и в политическия и обществен живот на Република
България;
- създаване на политики и инициативи за развитие и продължаване на промяната
в социално-политическия живот в Република България;
всички друти демократични средства и методи.

III. ЧЛЕНСТВО
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Чл.4. (1) Членството в политическа партия „Продължаваме Промяната" е
доброволно, израз на лична воля, като член може да бъде всяко физическо лице,
което:
1. има избирателни права съгласно българското законодателство;
2. приема Устава и вътрешнопартийните актове;
3. ще работи за осъществяването на целите и задачите на Партията.
(2) Член на политическа пария „Продължаваме Промяната" не може да бъде лице,
което:
1. е член на друга политическа партия;
2. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
3. е военнослужещ, служител в областта на вътрешната сигурност и обществения
ред, следовател, прокурор, съдия, служител в дипломатическата служба или друго
лице, за което със специален закон е забранено членство в политическа партия.
Чл. 5. Всеки член на Партията следва и има задължението да:
- спазва приетите вътрешни актове на политическата партия, в това число устава,
правилниците, решенията на органите на управление на политическата партия,
етичния кодекс на членовете на партията;
- участва активно в изборните кампании;
- участва в реализирането на приетите от органите решения;
- внася в срок определения членски внос.
Чл.6. Всеки член на Продължаваме Промяната има право да:
- участва във вътрешнопартийните събития;
- избира и бъде избиран в различните национални и местни партийни органи;
- участва в работата на структурите;
- получава информация от партийните органи;
- бъде предлаган и избиран като кандидат за местни, парламентарни и избори за
членове на Европейския парламент от името на Продължаваме Промяната.
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Чл.7. (1) Членството в Партията се прекратява в следните случаи:
1. при подаване на писмено заявление за прекратяване на членството в партията до
Изпълнителния съвет;
2. при изключване;
3. при смърт.
(2) Основанията за изключване на член на Партията са:
- извършване на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
- системно неизпълнение на задълженията, установени с настоящия устав и други
документи, приети от компетентните органи на Партията;
- установяване на несъвместимост с изискванията по чл. 4, ал. 1;
- еднократно действие, което може да бъде квалифицирано като явно и грубо
незачитане на нормите на поведение, установени както с настоящия устав и други
документи, приети от компетентните органи на Партията, така и на обществените
норми на поведение;
- неплащане на членски внос в продължение на 12 месеца.
(3) Изключването на член става с решение на Изпълнителния съвет, което подлежи
на обжалване пред Контролния съвет.
(4) Изключването има действие от момента на вземане на решение от
Изпълнителния съвет. В случай че решението на Изпълнителния съвет е обжалвано
по реда на ал. 3 по-горе, изключването има действие след влизане в сила на
решението от Контролния съвет. В случаите по чл. 7, ал, 1, т. 1 членството се
прекратява от момента на подаване на заявление за прекратяване на членството.
Чл.8. (1) Приемането на член на Партията става с подаване на писмено заявление
от кандидата до Изпълнителния съвет, който взема решение за одобряване или
неодобряване на кандидата.
(2) Всички членове се вписват в регистъра на членовете на Партията по съответните
населени места и местна структура съгласно разпоредбите на Правилника за
прилагане на настоящия устав.
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(3) Учредителите на политическа партия „Продължаваме Промяната" са членове
по право.
IV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Чд.9. Структурата на Продължаваме Промяната включва:
- Общо събрание;
- Национален съвет;
- Изпълнителен съвет;
- един председател или двама сьпредседатели на партията;
- Контролен съвет;
- Областни координатори;
- Общински организации или в градовете с районно деление - районни
организации.
Чл.10. (1) Общото събрание е върховният орган на Партията.
(2) Общото събрание се състои от всички членове на политическата партия
„Продължаваме Промяната". При условия, определени в Правилника за прилагане
на настоящия устав, общинските организации могат да избират делегати, които да
представляват организациите и техните членове на Общото събрание. Един делегат
не може да представлява повече от 50 членове на съответната организация.
(3) Общото събрание избира Национален съвет, който се състои от 65 членове и има
мандат от 4 (четири) години.
(4) Общото събрание има следните правомощия:
- приема и променя устава на Партията, етичен кодекс.
- решава всички въпроси, свързани с дейността на Партията, които не са поставени
в изключителната компетентност на друг неин орган. Приетите решения на
Общото събрание са задължителни за всички структури, органи и членове на
партията.
- избира Председател/и с квалифицирано мнозинство съгласно чл. 12 за срок от 4
години;

- приема решения за сливане, вливане, разделяне или саморазпускане на Партията;
- разглежда дейността на Националния съвет, Изпълнителния съвет и Контролния
съвет за периода от последното проведено общо събрание;
- определя организацията, която да има статут на младежка организация на
Партията, ако прецени, че има нужда от такава;
- избира и освобождава членовете на Националния съвет, Изпълнителния съвет и
Контролния съвет, както и Председателя/ите на Партията.
(8) В органите на партията могат да участват лица съгласно настоящия устав.
(9) При първоначалното учредяване на Партията, учредителното събрание избира
Председатели на партията и членовете на Националния съвет, Изпълнителния
съвет и на Контролния съвет.
(10) Извънредно Общо събрание може да бъде свикано:
1. по решение на Националния съвет;
2. по искане на най-малко 1/3 (една трета) от общинските организации,
съставляващи най-малко 1/3 (една трета) от регистрираните членове на Партията,
което се удостоверява с протоколи от решенията на общинските съвети;
3. по решение на Председателя/ите на Партията.
Чл.11. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж на 2 /две/ години с решение
на Националния съвет. Националният съвет може да свика извънредно Общо
събрание с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съвета.
(2) Поканата за свикване на Общото събрание се обявява не по-късно от 30
/тридесет/ дни преди датата на провеждането му чрез публикация на интернет
страницата на Партията. Поканата съдържа датата, мястото, часа и предложението
за дневен ред за провеждане на Общото събрание, както и органа, който свиква
Общото събрание.
(3) Общото събрание има право да започне своето заседание в определения за това
час, в случай че присъстват или се представляват от делегати повече от половината
членове. В случай че не присъстват или не се представляват повече от половината
членове, заседанието се отлага с един час след първоначално определения начален

час и събранието се провежда на същото място, като се счита за законно,
независимо от броя на присъстващите или представляваните членове.
(4) Решенията си Общото събрание приема с мнозинство повече от половината от
присъстващите, респективно представляваните членове на събранието, освен ако
настоящият устав не предвижда друго. За избягване на съмнение, всеки делегат
гласува с толкова броя гласове, колкото е броят на членовете на Партията, които
представлява при спазване на ограничението по чл. 10, ал. 2 по-горе.
Чд. 12. Решенията за избор или освобождаване на Председател/и на партията се
извършва

с

квалифицирано

мнозинство

от

2/3

от

присъстващите

и

представляваните членове.
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
Чл.13.

(1) Националният съвет е представителният национален орган на

политическа партия „Продължаваме Промяната", избиран от Общото събрание на
Партията. Националният съвет взема решения по всички въпроси, касаещи
дейността на Партията, които не са от изключителната компетентност на друг
орган. Решенията на Националния съвет са задължителни за всички структури,
органи и членове на партията освен за Общото събрание.
(2) Националният съвет се състои от 65 членове с мандат от 4 години. Членове на
Националния съвет могат да бъдат както членове на Партията, така и лица, които
не са членове - изтъкнати представители на обществото: учени, икономисти,
лекари, юристи и други.
(3) Националният съвет има следните правомощия:
- избира председател на Националния съвет;
- приема решения за участие в избори и за участие в коалиции;
- приема Правилник за прилагане на настоящия Устав;
- приема решения за свикване на Общото събрание и организира изпълнението на
приетите от него решения;
- по предложение на Изпълнителния съвет избира Международен секретар, който
създава контакти с международни организации и чуждестранни партии с цел
сътрудничество и изпълнява други дейности, определени от Националния съвет;

“ изменя размера на членския внос и приема Правилник за условията и реда за
внасянето му;
- приема годишния бюджет на политическа партия „Продължаваме Промяната" и
отчета за неговото изпълнение;
- определя конкретно лице или лица, което/които да отговарят за приходите,
разходите и счетоводната отчетност на Партията;
- приема решения относно управлението и разпореждането с недвижимо
имущество на Партията;
- организира провеждането на избори за всички държавни и общински органи и
избира Национален предизборен щаб;
(3) В случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на Националния съвет
или Изпълнителния съвет, съветът заседава в намален състав за срок до провеждане
на изборно Общо събрание,
Чл.14. (1) Заседанията на Националния съвет биват редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания на Националния съвет се провеждат веднъж на 3 /три/
месеца, като датата и часът на заседанието се насрочва от председателя на
Националния съвет и се обявява на сайта на Партията най-малко една седмица
преди датата на събранието.
(3) Извънредно заседание на Национален съвет може да бъде свикано от
Председателя/ите на Партията, или по искане на не по-малко от една трета от
членовете на Националния съвет или по искане на не по-малко от една трета от
членовете на Изпълнителния съвет.
(4) Националният съвет може да заседава и приема решения, ако участват повече
от половината от членовете му.
Чл. 15. (1) Решенията на Националния съвет се приемат с квалифицирано
мнозинство повече от 2/3 от присъстващите на заседанието.
(2) Мандатът на член на Националния съвет може да бъде предсрочно прекратен
по реда на чл. 7 от настоящия устав.
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

ЧдЛ6. (1) Изпълнителният съвет се състои от 13 членове с мандат от 4 години.
Членове на Изпълнителния съвет могат да бъдат само членове на Партията.
(2) Изпълнителният съвет е органът, който осъществява оперативното ръководство
на Продължаваме Промяната и провежда националната политика съгласно
решенията на Общо събрание.
(3) В допълнение към пълномощията, посочени в този устав, Изпълнителният съвет
взема решения за приемане и изключване на членове, избор на областни
координатори, създаване на общински и районни организации и приемане на
щатното разписание на длъжностите в Партията като работодател.
(4) Изпълнителният съвет осъществява контрол върху набирането и разходването
на средствата на партията на национално, областно и общинско ниво.
(5) Изпълнителният съвет има право да свиква заседания на всички структури на
Партията.
Чл.17 (1) Изпълнителният съвет се състои от 13 редовни членове, част от които е/са
и

Председателят/Председателите

на

политическа

партия

„Продължаваме

Промяната".
Чл.18. (1) Изпълнителният съвет заседава най-малко веднъж месечно за обсъждане
и решаване на общите въпроси от текущата дейност на Партията. Заседанията на
Изпълнителния съвет се свикват от Председателя/ите на партията или по искане на
не по-малко от една трета от членовете на Изпълнителния съвет.
(2) Изпълнителният съвет може да заседава и приема решения, ако участват повече
от половината от членовете му. Решенията се приемат с мнозинство повече от
половината от присъстващите на заседанието.
(3) Мандатът на членовете на Изпълнителния съвет може да бъде предсрочно
прекратен по реда и на основанията, посочени в чл. 7 от настоящия устав. В този
случай лицето, на което се иска изключване, не участва във вземането на решението.

ю

о

1

ПРЕД СЕД ATE Л/И

НА

ПОЛИТИЧЕСКА

ПАРТИЯ

„ПРОДЪЛЖАВАМЕ

ПРОМЯНАТА"

Чл.19. (1) Председателят/ите на политическа партия „Продължаваме Промяната"
представляват партията заедно и поотделно пред всички физически и юридически
лица, държавни и общински институции, международни и наднационални
организации и всякакви трети лица и ръководят дейността на Изпълнителния
съвет.
(2) Към момента на приемане на настоящия устав Партията се представлява от
двама председатели заедно и поотделно пред всички трети лица.
(3) Председателят/ите назначава(т) служителите в административната структура
съгласно утвърдено от Изпълнителния съвет щатно разписание и сключва(т)
договорите с тях.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 20. (1) Контролният съвет е контролен орган на политическа партия
„Продължаваме Промяната".
(2) Контролният съвет се състои от 5 редовни членове, които се избират от Общото
събрание с мандат 4 години. Членовете на Контролния съвет могат да са както
членове на Партията, така и лица, които са изтъкнати представители на
обществеността: научни дейци, хабилитирани лица, юристи и други.
(3) Членовете на Контролния съвет избират от своя състав председател, който
ръководи заседанията на съвета и може да участва с право на съвещателен глас в
работата на Изпълнителния съвет, ако бъде поканен или при разглеждане на
въпроси, предоставени в правомощията на Контролния съвет.
(4) Контролният съвет следи за спазването на Устава, правилниците и вътрешните
документи на Партията.
(5) На заседанията на Контролния съвет могат да бъдат поканени Председателя/ите
на Партията и председателя на Националния съвет, които имат право на
съвещателен глас.
(6) Контролният съвет на Партията има следните правомощия:
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- следи за законосъобразността на решенията на Националния и Изпълнителния
съвет на Партията;
- ежегодно проверява приходите и разходите, както и имуществото на Партията,
като изготвя доклад, който представя на Общото събрание заедно със своя отчет за
дейността;
- осъществява контрол на определените лица по чл.ЗО от ЗПП;
- контролира изпълнението на бюджета и стопанските дейности на Партията и
изготвя доклад, който представя на Общото събрание заедно със своя отчет за
дейността;
- контролира воденето на регистрите и деловодната работа на партийните органи;
- разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
- подготвя и внася в Общото събрание отчет за своята дейност;
- произнася се по жалбите срещу решенията на Изпълнителния съвет за
изключване на членове.
(7) Контролният съвет провежда своите заседания на всеки четири месеца, ако
присъстват минимум 2/3 от неговите членове.
(8) В случай на предсрочно прекратяване на мандата на член на Контролния съвет,
съветът заседава в намален състав за срок до провеждане на Общото събрание.
(9) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство от 2/3 от присъстващите
членове.
(10) . Мандатът на членовете на Контролния съвет може да бъде предсрочно
прекратен по реда и на основанията, посочени в чл. 7 от настоящия устав. В този
случай лицето, на което се иска изключване не участва във вземането на решението.

ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР

Чл.21. (1) Областният координатор ръководи дейността на политическа партия
„Продължаваме Промяната" на територията на съответната област. Областният
координатор следва да бъде член на Партията. Той се избира и освобождава от
Изпълнителния съвет с мандат от 2 години.
(2) Областният координатор подпомага и привежда в съответствие съобразно
устава дейността на общинските координатори за провеждане на политиката и
изпълнение решенията на висшестоящите органи на Партията.
(3) Областният координатор присъства на заседанията на общинските събрания на
всяка общинска организация в областта с право на съвещателен глас, с изключение

на общинското събрание, на което е член съгласно чл. 22, ал. 2, т. 1, на което гласува
на общо основание.
(4) Областният координатор има право да свиква общинско събрание на всяка
общинска организация в съответната област.
(5)

Изпълнителният съвет извършва контрол на дейността на областния

координатор, като по решение на Изпълнителния съвет може да се формира
комисия, състоящата се от трима членове, която да извършва контрол и проверка
на дейността на областния координатор, както и да отправя предложения за
отстраняването му в случай на нарушения на възложените задължения и/или
наличие на основание за изключване съгласно чл. 7, ал. 2 от настоящия устав.
(6) Областният координатор изпълнява и други дейности, възложени му от
Изпълнителния съвет.

ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.22. (1) Общинската организация ръководи дейността на политическа партия
„Продължаваме Промяната" на територията на съответната община. Дейността й
се ръководи от общински координатор, член на Партията от съответната община,
избран от Изпълнителния съвет за срок от 2 (две) години.
(2) Общинското събрание се състои от:
1. членовете на Партията от съответната община;
2. общинския координатор;
3. секретар, избран от общинската организация по предложение на общинския
координатор.
(3) Общинско събрание се свиква най-малко веднъж на 6 /шест/ месеца от
общинския координатор, областния координатор или по искане на една трета от
членовете на съответната общинска организация. Общинската организация изготвя
доклад за своята дейност, прави предложения и др., като изпраща съответните
документи както на областния координатор, така и на Изпълнителния съвет.
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(4) Условията за осъществяване дейността на Общинската организация

се

определят с Правилника за прилагане на устава.
(5) Решенията се приемат с мнозинство повече от 2/3

от присъстващите на

заседанието.
(6) В градове с районно деление дейността на общинската организация се
осъществява от районни организации. Районната организация ръководи дейността
на политическа партия „Продължаваме Промяната" на територията на съответния
район. Дейността й се ръководи от районен координатор, член на Партията от
съответния район, избран от Изпълнителния съвет за срок от 2 години.
(7) Районното събрание се състои от:
1. Членовете на партията от съответния район;
2. районен координатор;
3. секретар, избран от районната организация по предложение на районния
координатор.
(8) Заседанията на районното събрание се свикват най-малко веднъж на 6 месеца от
районния координатор или по искане на една трета от членовете на съответния
район, като районната структура изготвя доклад за своята дейност, прави
предложения и др., като изпраща същия както на Областния координатор.
(9) Условията за осъществяване дейността на районната организация се определят
с Правилника за прилагане на устава.
(10) Решенията на районната организация се приемат с мнозинство повече от 2/3 от
присъстващите на заседанието.

Чл. 23. (1) Всички органи на политическа партия „Продължаваме Промяната"
гласуват и вземат решения с явно гласуване, освен в случай че съответните органи
не решат конкретно гласуване да бъде тайно - с бюлетини.
(2) По решение на лицата, респективно - органа, който има право да свика
съответното събрание на орган на Партията, заседание може да се проведе и
дистанционно (онлайн), като едновременното присъствие на членовете се

осигурява чрез конферентна,

телефонна

или друга

връзка,

гарантираща

установяването на самоличността и позволяваща участие в обсъждането и
вземането на решенията. В тези случаи поканата следва да съдържа изрично
посочване, че заседанието ще се проведе дистанционно, като се предоставя
възможност за осъществяване на свързване от разстояние.
Чл. 24. За изключване на член на орган на политическа партия „Продължаваме
Промяната", който не е член на партията, се прилагат правилата на чл. 7 от Устава.

V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
Чл.25. (1) Дейността на политическа партия „Продължаваме Промяната" се
финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(2) Собствените приходи на политическа партия „Продължаваме Промяната" са
приходи от:
1. членски внос;
2. дарения и завещания от физически лица;
3. управлението на имуществото на политическата партия, лихви по парични
депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл.
22 от Закона за политическите партии;
4. издателска дейност, авторски права, използване на интелектуална собственост и
други дейности съгласно закона.
(3) . Държавната субсидия на политическа партия „Продължаваме Промяната" се
усвоява и разходва

съгласно настоящия Устав и действащото

българско

законодателство.
(4) Финансовият контрол на приходите и разходите на политическа партия
„Продължаваме Промяната" се осъществява съобразно настоящия Устав и
действащото българско законодателство.
(5) Членският внос е в размер на 1 (един) лев на месец.
(6) Членовете на политическа партия „Продължаваме Промяната" имат право да
правят и допълнителни доброволни вноски съобразно собствената си преценка.
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VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.26. (1) Политическа партия „Продължаваме Промяната" се прекратява в
следните случаи:
1. вземане на решение за сливане или вливане в друга политическа партия;
2. вземане на решение за саморазпускане;
3. влязло в сила решение на Конституционния съд на Република България, с което
политическа

партия

„Продължаваме

Промяната"

е

обявена

за

противоконституционна;
4. влизане в сила на решение за разпускане на политическа партия „Продължаваме
Промяната" от Софийски градски съд.
(2) Решенията по чл.26. ал. (1), т.1 и т. 2 се вземат от Общото събрание с мнозинство
от 3/4 от всички членове.

VII. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
Чл.27. (1) Всеки член на събрание, ръководен или контролен ръководен орган има
право на един глас при вземането на решения. Не се допуска упълномощаването на
други членове, които да упражняват правомощията на даден член, освен ако това
не е предвидено като изрична възможност в настоящия Устав или правилника за
прилагането му.
(2) Освен ако не е предвидено друго в настоящия устав, при избор на членове на
колективни органи по смисъла на настоящия Устав се считат за избрани лицата,
получили най-много гласове. Ако две или повече лица получат равен брой гласове,
между тях се провежда повторно гласуване.
(3) Представителството на членовете на политическа партия „Продължаваме
Промяната" в партийните органи и организации става по реда на настоящия Устав.
Чл. 28. За всички неуредени в настоящия Устав въпроси се прилага действащото
българско законодателство.
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Настоящият Устав е приет от учредителите па Политическа партия „Продължаваме
промяната" на учредително събрание, проведено на 15.04.2022 г. в гр. Пловдив.

Кирил Петков

Асен Василев...';

(Председателят Политическа партия „Продължаваме промяната")

17

