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(доп.на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) Партия 
Политически клуб “Тракия” -  ППКТ е патриотична организация 
на съмишленици за отстояване националната сигурност и 
териториалната цялост, за единение на българския народ, за 
национална идентичност и за целокупна, независима, 
демократична, социална и правова Република България, 
равнопоставен член на демократичните общоевропейски 
структури. Тя изповядва принципите и ценностите на Съюза на 
тракийските дружества в България и на неговите обществено- 
патриотични структури.
Приоритети в дейността на ППКТ са:
- Отстояване и реализиране на българската национална кауза 
за Тракия -  правото на връщане на заграбените имоти на 
тракийските българи, възраждане на българщината и 
интеграция в Тракия в името на българските национални идеали 
и в съответствие със съвременните европейски процеси;
- Спазване и защита на човешките и имуществените права на 
тракийските бежанци и техните потомци;
- Защита на българщината, българите в чужбина и и 
православната вяра;
- Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения 
с балканските народи;
- Благоденствие на българския народ и просперитет на 
българската държава;
Политически клуб “Тракия” осъществява политическа дейност в 
Рамките на Конституцията и законите на страната, в 
съответствие със Закона за политическите партии и се развива 
върху принципите на плурализъм и равнопоставеност при 
възможност за участие и на симпатизанти.

ГЛАВА I

ЧЛЕНСТВО
Член  1
/1/ ( изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013г.) 
Член на Политически клуб „Тракия” може да бъде всеки пълнолетен 
български гражданин с избирателни права, който приема Устава, 
идейната й платформа, не членува в друга партия и е член на Съюза



на тракийските дружества в България.
/ 2/ Членове могат да бъдат лица с различни политически убеждения и 
вероизповедание, при условията на ал. 1.
/3/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Членството се придобива след подаване на писмена молба по образец и 
регистриране в книгата на членския състав при председателството на 
ПК „Тракия“ .
/4/ Информация за новоприетите членове се съобщава за вписване в 

централния регистър на клуба в седмодневен срок от постъпването на 
молбата.
/5/ Симпатизантите на ПК “Тракия” заявяват писмено съгласието си с 
Устава и идейната платформа на партията. Те се ползват с правата и 
носят всички отговорности на членовете без тези предвидените в чл.2, 
ал. 1, т.З

ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ
Член 2
/1/ Всеки член има право:

1. да бъде предлаган за избиране в законодателната, 
изпълнителната и местната власт;

2. на пълна информираност и свободна дискусия;
3. да избира и бъде избиран в органите на партията;
4. да участва в разработването и осъществяването на 

политиката на партията;
5. да отправя питания и заявления до всички нейни органи 

и да получава отговор;
6. на защита при политическа репресия;

/ 2/ Всеки член на ППКТ е длъжен:
1. да спазва Устава;
2. да работи за реализиране идейната платформа на

партията;
3. да участва в политическите и инициативи;
4. да не оронва добрия престиж и идейна чистота на

партията;

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Член 3

Членството се прекратява при:



/1 /(изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Напускане-обявява се лично, писмено или устно пред 
Председателството на ПК „Тракия“ и настъпва от момента на 
обявяването.
/2/ [изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Отпадане, което се регистрира от Председателството, по предложение 
на местния координатор и е последица от разрушена организационна 
връзка между членът и Клуба. Решението подлежи на обжалване пред 
Централния съвет на Партията.
/3/(изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Изключване -  налага се като крайна мярка от Председателството, по 
предложение на местния координатор при: доказани от компетентните 
органи нарушения на законите на страната; грубо нарушаване на 
Устава и идейната платформа; груби прояви несъвместими с морала и 
добрите нрави на обществото.

ГЛАВА II 

СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО
Член  4
/ И  (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) ПК 
„Тракия” не изгражда структури по принцип на места.
/2/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) По 

изключение такива могат да се изграждат по ред определен от 
Председателството.

Член  5
/1/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Клубовете по чл.4, ал.2 се изграждат най-малко от 5 (петима) членове 
на Партията.
/ 2 / (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Учреденият местен клуб се регистрира при Председателството на 
партията и работи на територията на едно населено място.
/3/ Ръководен орган на местния клуб е неговото Общо събрание.
/4/(изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Общото събрание решава всички въпроси, отнасящи се до местния 
клуб, в това число: избира един координатор на клуба и един



контрольор. Клубовете в състав до десет членове избират само 
координатор.
/5/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Клубовете по чл.4, ал.2 провеждат отчетни събрания най-малко един 
път в годината по предложение на координатора или най-малко на 2/3 
(две трети) от неговите членове, както и по решение на висшестоящия 
орган, при предварително обявен дневен ред.
/ 6 / Събранието на местния клуб може да взема решения, ако 
присъстват повече от половината от състава му.
/7/ (изменен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) Решенията се 
приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.
/8/Събранията на клубовете са открити за участници и 
симпатизанти.

/1/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Месните координатори на ПК „Тракия“ може да формират Регионален 
съвет, който се ръководи от утвърдения от Председателството 
регионален координатор.
/2/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) В 
Регионалния съвет по право влизат и членовете на Централния съвет 
на ПК „Тракия“ от съответната област.

Член 7 (изменен и допълнен на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Регионалните координатори ръководят общата дейност на клубовете 
на територията на региона в съответствие с решенията на Централния 
съвет и Председателството на ПК „Тракия”.

Член  8
/1/ Върховен орган на Партията Политически клуб “Тракия” е 
Националната конференция.
/2/ Националната конференция е в състав от делегати:

1/( изменен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
избрани от регионалните съвети по ред и норма определени от

Член  6

ГЛАВА III

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ 
Национална конф еренция
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Централния съвет;
2/ членовете на Централния съвет;
3/ членовете на Централния контролен съвет;
4 /(нова на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013г.) 

регионалните координатори.

Член  9
/1/ Националната конференция се свиква от Централният съвет не 
по-рядко от веднъж на четири години.
/2/ Извънредна Национална конференция се свиква с решение на :

1 / Централния съвет;
2/ подписка на не по-малко от 1/3 (една трета) от делегатите 

на последната национална конференция;
3/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на

09.11.2013 г.) Не по-малко от 2/3 (две трети) от Регионалните съвети. 
/3/ [изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2011 г.) 
Свикването на Национална конференция се оповестява не по-късно от 
един месец предварително със съобщение във в. ’’Тракия” и в един 
национелен ежедневник, като се съобщава, проекта за дневен ред, 
датата, часа и мястото на провеждане, както и по чия инициатива се 
свиква.
/4/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Националната конференция е редовна, когато присъстват повече от 
половината от делегатите. При липса на кворум Националната 
конференция насрочва ново заседание в срок един час по-късно, на 
същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на 
присъстващите делегати.

Член  10
/1/ Националната конференция:

1. приема, изменя и допълва Идейната платформа;
2. приема, изменя и допълва Устава;
3. разглежда, обсъжда и одобрява отчета на Централния 

съвет, Централния контролен съвет и групата на народните 
представители на партията;

4. приема решения по въпроси, отнасящи се до 
политиката и стратегията на Политически клуб „Тракия”,



парламентарната дейност и други поставени въпроси, отнасящи се до 
гражданското общество;

5. (изменен и допълнен на НК на ПППК „ Тракия“ на
09.11.2013 г.) Избира Председател на партията, Централен съвет
състоящ се от 9 (девет) до 15 (петнадесет) членове, Централен 
контролен съвет в състав от 3 (трима) до 5 (пет) членове, както и 
Председател на Контролния съвет.

6. (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на
09.11.2013 г.) Може да избира Почетен председател на Политически
клуб „Тракия”, който по право е член на Централния съвет.

7. Приема решения за прекратяване на дейността на
Партията;

ф  /2/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Националната конференция приема своите решения с обикновено 
мнозинство, а по чл. 10, ал.1, т.2 и т.7 с мнозинство от две трети от 
присъстващите делегати на конференцията.

Ц ентрален  съ вет
Член 11
/1/ В периода между Националните конференции дейността на 
Политически клуб „Тракия” се ръководи от Централен съвет (ЦС).
/2/ (изменен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) ЦС се 
ръководи от Председателя на ПК „Тракия” .
/3/ ЦС провежда своите заседания не по-рядко от веднъж на 6 (шест) 
месеца.
Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината от 

ф  членовете му.

Член 12
/1 / Централният съвет :

1. организира изпълнението на идейната платформа, 
Устава и решенията на Националната конференция;

2. утвърждава годишния бюджет на Партията
Политически клуб „Тракия”

3. определя предизборните платформи и стратегии и 
утвърждава коалиционната политика и международната дейност на 
партията;

4. (допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.)
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определя и утвърждава кандидатите за народни представители, 
кметове, общински съветници и други изборни длъжности на 
местно и национално ниво.

5. приема политическата рамка на парламентарната 
дейност и определя стратегията на своята група народни 
представители;

6. приема решения за участие на ПППК ’’Тракия” във 
висшата изпълнителна власт на страната;

7. (изменен и допълнен на НК на ПППК „ Тракия“ на
09.11.2013 г.) Избира Председателство на партията от 3 (трима) до 
5 (петима) членове. В състава му по право участват избраните от 
Националната конференция Председател и почетен председател на 
Партията. По предложение на Председателя на ПППК ’’Тракия” се 
избират заместник-председател/и и/или член.

8. контролира дейността, следи за изпълнение на 
решенията от Председателството и обсъжда и приема неговия отчет.

/2/ (нова приета на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) Решенията 
по ал.1, точки 4, 5 и 6 се взимат на открити заседания, на които се 
канят ръководствата на Съюза на тракийските дружества в България 
и Тракийския научен институт.

Член 13
/1/ Централният съвет се свиква на заседание по решение на 
Председателството или с писмено предложение най-малко на 1/3 (една 
трета) от неговите членове.
/2/ Заседанията на Централния съвет са редовни, ако на тях 
присъстват повече от половината от неговите членове.
/3/ Решенията на Централния съвет се приемат с обикновено 
мнозинство и явно гласуване.

П редседателство
Член  14
/1/ Председателството е постоянен работен орган на Централния 
съвет, който осигурява изпълнението на неговите решения и 
осъществява оперативно ръководство на Политически клуб „Тракия”. 
/2/ Председателството се отчита текущо на всяко заседание на 
Централния съвет за основните си дейности за изминалия период.
/3/ (нова на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) Председателят на



Политически клуб „Тракия“ представлява Партията пред трети лица. 
Отговаря за взаимодействието и координацията с избраните на 
публични длъжности, представители на ПК „Тракия” : съветници, 
народни представители, евродепутати. При невъзможност да 
извършва представителните си функции упълномощава един от 
останалите членове на председателството.

К онтролни  органи

Ч лен  15 Контролните органи на ПК „Тракия” са:
- (изменен на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) местни 

контрольори
- Централен контролен съвет

Член  16 (изменен на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Контролната дейност се осъществява по ред определен от Централния 
контролен съвет.

ГЛАВА IV 

ИМУЩ ЕСТВО И ФИНАНСИ

Член  17
/1/ Имуществото на Политически клуб „Тракия” се състои от право 
на собственост и други вещни права върху недвижими и движими 
вещи, права на интелектуална собственост, ценни книги, други права 
и задължения
/2/ Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от 
държавна субсидия

1. членски внос;
2. (изменен на НК на ПППК  „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) дарения 

от физически лица и завещания от физически лица;
3. собствени недвижими имоти;
4. субсидии от държавния бюджет;
5. (изменен и допълнен на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 

г.) издателска дейност, авторски права и използване на 
интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение 
на печатни, аудио, аудиовизуални и мултимедийни материали;



6 . приходи от фондонабиращи мероприятия.
/3/ Финансови средства от дарения за партията могат да се приемат 
по банков път или само в присъствието на не по-малко от 2-ма (двама) 
членове на Централния съвет.
/4/ Финансовата дейност се извършва в съответствие с единен 
годишен бюджет, приет от Централния съвет.
/5/ (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Имуществото се стопанисва от Председателството и координаторите 
на Регионалните съвети.

Член  18
ППКТ има собствени банкови сметки -  левова и валутна на 

ф  национално равнище.

Член  19 (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 
г.) Членският внос е доброволен и се събира по ред определен от 
Председателството на Партията.
/2/(отменена на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.)
Член  20 (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 
г.) Политически клуб „Тракия” провежда своята дейност в съответствие 
с Конституцията и действащите в страната закони.

ГЛАВА V 

ИНФОРМАЦИОННА, ИЗДАТЕЛСКА 
И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

^  Член 21 (изменен и допълнен на НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.) 
Политически клуб „Тракия” може да осъществява и информационно- 
издателска дейност.
/2/ отм. НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.

Ч лен  22
ПК ’’Тракия” може да създава собствени аналитични и изследователски 
звена, които да разработват стратегически и тактически въпроси на 
неговото политическо поведение.
/2/ отм. НК на ПППК „Тракия“ на 09.11.2013 г.

ю



ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Член 23
/1/ Политически клуб „Тракия” се прекратява:

1. (изменен на НК на ПППК „ Тракия“ на 09.11.2013 г.) с 
решение на Националната конференция.

2. в предвидените от Закона за политическите партии случаи.
/2/ При прекратяване на ППКТ:

1. имуществото му преминава в собственост на Съюза
на тракийските дружества в България, който отговаря за 
задълженията на партията до размера на полученото имущество.

2. При прекратяване на политическата партия по чл.
38, т. 4 и 5 от ЗПП имуществото се третира съобразно нормата на 
Закона за политическите партии.

ГЛАВА V II 

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩ Е, СИМВОЛИ
Член  24
/1/ Наименованието на Партията е Политически клуб “Тракия”
/ 2/ Нейната дейност обхваща територията на Република България, а 

в случай на изграждане на партийни структури зад граница и тяхната 
дейност, в съответствие с местните закони и разпоредби.
/3/ Седалището на ПК ’’Тракия” е гр. София 1000, ул.’’Стефан 

Караджа” № 7, община “Средец”.

Член  25
/1/ Цветовете на Политически клуб “Тракия” са бяло и зелено, а 
символът е тракийския лъв.
/ 2/ Знамето на партията е от две еднакви хоризонтални ивици -  бяла 
отгоре и зелена отдолу. В лявата горна част на бялата ивица е 
разположен тракийския лъв.

Член  26
Печатът на партията е кръгъл, син, в средата е символът -  
тракийският лъв, а в кръг е изписано Политически клуб “Тракия”.



ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Политически клуб “Тракия” се образува в съответствие със Закона 
за политическите партии за неопределен срок.

§ 2. отм. НК на П П П К„Тракия“ на 09.11.2013 г.

§ 2 . Измененията и допълненията в Устава са приети на Национална 
конференция на ПК „Тракия” проведена на 9 НОЕМВРИ 2013 Г. 
съобразно разпоредбите на ЗПП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК „ТРА К И Я ” :


