
УСТАВ

На ПП „БЪЛГАРСКА ЗАМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ”

Г Л А В А  П Ъ Р В А  

С Ъ Щ Н О С Т  И Ц Е Л И

Чл. 1. БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е политическа партия, която изповядва идеите на демокрацията, 

законността, хуманизма и мира. Водещите цепи се формулират върху принципите на свободно и пълноценно 

използване на частната собственост и професионалния потенциал на нацията, при опазване и зачитане на 

българските традиции и утвърдените обществени ценности и морал.

Чл. 2. Основната цел на политическата дейност на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е постигане на 

икономически растеж, социална стабилност и нарастващо благосъстояние на гражданите при демократична и 

парламентарна форма на държавно управление.
Чл. 3. БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ работи за:

(1) /И зм . от  19 .07 .2014г./  Създаване на условия за конкурентноспособно пазарно стопанство, за 
разгръщане на индивидуалната частна инициатива, за приоритетно развитие на селското стопанство 

и на традиционните български производства, водещи до пълноценно използване на националните 
ресурси, до формиране на стабилна средна класа и постигане на дългосрочен икономически растеж.

(2) Опазване на многовековните културни ценности и традиции на българското общество, и идеалите на 

българското национално възраждане,
Чл. 4, БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ осъществява заложените в партийната програма цели при строго 

спазване на Конституцията и действащите законите в Република България.
Чл. 5 /И зм. от 1 9 .0 7 .2 0 1 4г / Седалището и адресът на управление на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е в 

гр. София-1408, бул.Витоша 139. вх.Б, ет 1, ап.2 .

Г Л А В А  В Т О Р А  

Ч Л Е Н С Т В О

Чл. 6. (1) Член на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен 
български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в други политически организации 

приема и изпълнява Устава и работи за реализиране на Програмата.
(2) Членовете на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ членуват в местни партийни организации 

(МПО). Всеки партиен член може да членува в една местна партийна организация.
(3) В Партията не могат да членуват граждани, осъждани за умишлени престъпления, които не са 

реабилитирани.
Чл. 7. (1) Членовете на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ се приемат от Общото събрание на съответната 

местна партийна организация, до която подават заявление.



(2) Заявлението се разглежда от Общото събрание в присъствието на кандидата, като решението за 

приемане на кандидата се взема с явно гласуване и при мнозинство от две трети от присъстващите на 

събранието.

(3) При промяна на мястото на членуване, партийният член се отчислява със служебна бележка от 

организацията, в която членува и се зачислява по новото място на членуване.

Чл, 8. (1) Членовете на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ имат равни права и задължения във
вътрешнопартийния живот.

(2) Партийният член има право:
1 . Да избира и бъде избиран в партийните органи, в съответствие с разпоредбите на този Устав.

2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения, относно дейността на Партията.

(3) Партийният член е длъжен:
1. Да спазва Устава и да работи за изпълнение на Програмата.

2. Да съдейства за засилване на ролята и утвърждаване на авторитета на Партията.

3. Да изпълнява решенията на партийните органи

4. Да участва редовно и активно в партийния организационен живот,

5 Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния партиен живот и да пази достойнството на 

Партията и другите нейни членове

6. Да плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. (1) Членството в БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ се прекратява:
1. Чрез писмено заявление до Местната партийна организация или ясно изразено устно заявление на 

нейно събрание, отразено в протокола.

2. При неплащане на членския внос за повече от една година.
3. При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на някои от изискванията за членуване

по чл. 6.
4. При смърт или обявяване на недееспособност.

(2) Прекратяването на членството в БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ по реда на предходната 

алинея става автоматично с настъпване на съответните обстоятелства.
Чл. 10. (1) За нарушаване на Устава, уронване на престижа или увреждане на интересите на Партията, 

включително и чрез злепоставяне и клевети по адрес на партийни членове, както и за неизпълнение на 

решения на негови компетентни органи се налага следното наказание: Изваждане от състава на ръководен 

орган или контролен орган

(2) Наказанието се налага от Управителния съвет по негова инициатива или по предложение на 

местната партийна организация, в която съответното лице членува,
(3) Наказанието по алинея 1 за членовете на Управителния съвет и Върховния контролно-ревизионен 

съвет се налага от Конгреса, Предложението до Конгреса се прави от Върховния контролноревизионен съвет, 

след проверка на получените сигнали.
(4) Във всички случаи, преди налагането на наказанието, основанието трябва да бъде съобщено на 

предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснение.

(5) Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в тридесет дневен 

срок пред Върховния контролно-ревизионен съвет.
(6) Членовете, прекратили членството си в Партията, могат да бъдат приемани отново след изтичане 

на най-малко една година от датата на прекратяването.

Г Л А В А  Т Р Е Т А  
С Т Р У К Т У Р А

Чл. 11. Организационната структура на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ включва местни и общински 

партийни организации.



МЕСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ(МПО)

Чп. 12. (1) Основната структурна единица на Партията е Местната партийна организация

(2) Броят на Местните партийни организации и техните териториални райони се определят от 

Изпълнителния съвет по предложение на Общинския изпълнителен съвет.

(3) На една територия, определена по реда на предходната алинея, може да съществува само една 
организация.

(4) Местна партийна организация се създава по инициатива на най- малко 5 (петима) души и се 
регистрира от Изпълнителния съвет. В малките населени места, с решение на Учредителното събрание на 

Местната партийна организация и одобрение от Изпълнителния съвет, могат да се създават и организации с 
численост не по-малко от трима членове

(5) Висш орган на Местната партийна организация е Общото събрание, което се състои от всички 

нейни членове. То има следната компетентност:

1. Приема отчета на ръководството и на Контролно-ревизионния съвет,
2. Избира и освобождава ръководство и Контролно-ревизионен съвет.

3. Избира делегати за общинското събрание

4. Предлага чрез съответния Общински изпълнителен съвет на Изпълнителния съвет кандидати за 

кметове на съответните населени места.

5. Предлага чрез съответния Общински изпълнителен съвет на Изпълнителния съвет кандидати за 

общинските изборни органи на местна власт.
6. Прави и други предложения пред общинското събрание и висшестоящите органи.
7 Изисква периодични отчети от кметовете и общинските съветници, членове на организацията.

8. Обсъжда и дава становище по всички партийни въпроси.
9, Взема и други решения съгласно този Устав.

(6) Общото събрание на Местната партийна организация се свиква:
1. По решение на ръководството на Местната партийна организация.

2. По искане на най-малко една трета от членовете на Местната партийна организация

3 По искане на висшестоящите ръководни органи на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ

(7) Общото събрание се свиква с писмена покана до всички членове в едноседмичен срок преди 

датата на насрочване Същото взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на 
Местната партийна организация, Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от 

присъстващите на събранието.

(8) Ръководството на Местната партийна организация се състои от до 3 членове, които избират от 

състава си председател и секретар. Когато Местната партийна организация е с членове под 7 (седем) души, се 

избира само председател.
(9) Ръководството на Местната партийна организация:

1. Организира дейността на Местната партийна организация
2. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на Местната партийна организация и на 

висшестоящите органи
3. Събира членския внос, като внася отчисленията за висшестоящите партийни органи и набира 

доброволци за различни кампании.
(10) Контролен орган на Местната партийна организация е Контролно-ревизионният съвет, избран от 

Общото събрание на Местната партийна организация. Съветът се състои от трима души в състав, 

председател и членове. При Местни партийни организации в състав не повече от 5 (петима) членове, може да 

бъде избран едноличен ревизор. Контролно-ревизионната комисия контролира приходите на организацията и 

тяхното изразходване, както и изпълнението на взетите от Общото събрание и висшестоящите партиини 

органи решения.



ОБЩИНСКА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Ч л .13. (1) Местните партийни организации на територията на общината /района/ образуват Общинска партийна 

организация. Решение за създаване на Общинска партийна организация се взима от Изпълнителния съвет.

(2) Висш орган на Общинската партийна организация е Общинското събрание. То се състои от 
делегати, избрани от Местните партийни организации, според отчетения брой членове. Общинският 

изпълнителен съвет може да вземе решение Общинското събрание да бъде на делегатски принцип или да 

участват всички членове на партията от съответната община. В събра- нието участват по право и избраните 

кметовете и общинските съветници - членове на Партията.Общинското събрание има следната компетентност:

1 Приема отчета на Общинския изпълнителен съвет и Общинския контролно-ревизионен съвет,
2. /И зм . от  19.07.2014г./ Избира Общинския изпълнителен съвет и Общинския контролно-ревизионен 

съвет с четиригодишен мандат,
3. Освобождава Общинския изпълнителен съвет и Общинския контролно-ревизионен съвет.

4. Предлага на Изпълнителния съвет кандидати за изборни длъжности в общинските органи на 

местна власт и управление
5. Избира делегати за Конгреса при квота на представителство, определена от този, който го свиква.
6. Изслушва информации и приема решения по обществено-политическия живот на общината,
7. Прави предложения, които да бъдат разгледани от висшестоящите партийни органи.

8. Обсъжда и дава становища по всякакъв вид партийни и общонационални въпроси,

(3) /Изм. от  19.07.2014г./ Общинското събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а Отчетно- 

изборното събрание - веднъж на четири години, ако няма друго решение от висшестоящ партиен орган .

1 От Общинския изпълнителен съвет.
2, По искане на най-малко една трета от членовете на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛ СКА  ПАРТИЯ на 

територията на общината или една трета от ръководствата на Местните партийни организации.
3. По искане на висшестоящите ръководни органи - Изпълнителен съвет или Управителен съвет. 

Свикването става с писмена покана в двуседмичен срок преди датата на събранието, в която се посочва дата, 
място и проект за дневен ред. Извънредното събрание се състои от делегати, избрани редовно за предходното 

събрание
(4) Изпълнителен орган на Общинското събрание е Общинският изпълнителен съвет. Съветът се 

явява и ръководен орган за периодите между заседанията на Общинските събрания. Съставът на Съвета е до 
петима души. На заседанията на Общинския изпълнителен съвет има право да присъства председателят на 

Общинския контролно-ревизионен съвет.
(5) На първото си заседание Общинският изпълнителен съвет се конструира, като избира председател 

и секретар. Направеният избор се представя за утвърждаване от Изпълнителния съвет.

(6) Заседание на Общинския изпълнителен съвет се провежда най-малко веднъж на месец.

(7) Общинският изпълнителен съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Общинското събрание и на висшестоящите ръководни

органи,

2. Организира работата на Местните партийни организации,

3 Подържа връзка с и защитава партийните интереси пред общинските и държавни органи на 

територията на общината.
4 Осъществява връзка с друтите партийни органи.
5. Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината.

6. При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на Партията на територията на 

общината.
7. Предлага на Управителния съвет за наказание членовете на ръководните и контролни органи от

ниво на Местни партийни организации от състава на Общинската партийна организация.
(8) /Изм. от 19.07.2014г./ Общинската партийна организация се представлява от нейния 

Председател, а в негово отсъствие от секретаря.



(9) Общинското събрание избира Общински контролно-ревизионен съвет, който се състои от трима 

души - председател, секретар и член. Общинският контролно-ревизионен съвет ревизира и контролира:
1. Изпълнението на решенията на Общинското събрание и на висшестоящите партийни органи
2. Финансово-счетоводната дейност на Общинския изпълнителен съвет.

3. Спазването на Устава от Местните партийни организации, техните ръководства и Общинския 

изпълнителен съвет.
(10) Общинският контролно-ревизионен съвет разглежда жалби и се произнася по тях в едномесечен 

срок от постъпването им

ГЛ А В А  Ч Е Т В Ъ Р Т А  
О Б Щ О П А Р Т И Й Н И  О Р Г А Н И

Чл. 14. (1) Върховният ръководен орган на Партията е Конгресът,

(2) /Изм. от 19.07.2014г./ Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват 

веднъж на четири години, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Управителния съвет, взето с 

мнозинство от две трети от списъчния му състав.В годината, в която се провежда извънреден конгрес, може да 

не се свиква редовен конгрес.

(3) Мястото за провеждане на Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се 

определят и обявяват от Управителния съвет най- малко два месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. 
При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се обявява от органа, който го свиква, с 
писмена покана, с посочване на дата, място и проект за дневен ред.

(4) В Конгреса участват по право:
1 Членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет.

2. Народните представители, избрани с листата или от квотата на БЪ ЛГАРСКА  ЗЕМ ЕДЕЛСКА 

ПАРТИЯ и министрите, които представляват Партията в правителството.

3. Председателят на Консултативния съвет.

(5) В Конгреса участват по право и Председателят на МЛАДЕЖ КА ПАРТИЙ НА СТРУКТУРА  и 

членовете на централното ръководство на МЛАДЕЖКА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА,
(6) Конгресът се открива от най-възрастния делегат. Той предлага ръководство на Конгреса в състав, 

трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите

(7) Конгресът:

1. Избира ръководство на Конгреса

2. Утвърждава дневен ред.

3. Избира конгресни комисии.
4. Приема Устав и Програма,

5. Обсъжда и приема отчетен доклад на Изпълнителния съвет

6. Обсъжда и приема отчетен доклад на Управителния съвет,
7 Обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет.

8. Обсъжда и приема решения по дейността на Партията,

9. /И зм . от 19.07.2014г./ Избира Председатели членове на Управителния съвет.

10. Избира Върховния контролно-ревизионен съвет.

11. Приема и други решения в съответствие с дневния ред,

12 Може да отменя решенията на всички патийни органи.
13 Налага наказание на членовете на ръководните и контролни органи от ниво Управителен съвет и 

Върховен контролно-ревизионен съвет, след предварителен доклад на Върховния контролно-ревизионен 

съвет за степента на провинението и тежестта на налаганото наказание.



(8) Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по избора, по жалбите, както и други комисии по 

преценка на Конгреса.
(9) Конгресът избира и комисии по Устава и Програмата,

Чл, 15. (1) Висш изпълнителен орган на Партията е Управителният съвет.

(2) /Изм. от 19.07.2014г./ Управителният съвет се състои от девет души , в това число и 

председателя на партията, избрани от Конгреса, както и от членове по право. Членове на Управителния съвет 
по право са председателят на Консултативния съвет, председателят на МЛАДЕЖ КА О РГАН И ЗАЦ И Я  , както и 

народните представители партийни членове, когато не са избрани пряко от Конгреса в Управителния съвет или 

не са такива по право на друго основание, съгласно настоящия Устав.

(3) Управителният съвет:

1. Определя основните насоки на дейността на Партията, съобразно Устава, Програмата и решенията 

на Конгреса.

2. Приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси.
3. Избира и освобождава членовете на Изпълнителния съвет, както и собственото си ръководство.

4. Избира и освобождава председателя на Консултативния съвет.

5. Предлага кандидати за министри
6. Определя изборните листи за народни представители, взема решения за участие в коалиции и предлага 

кандидатите на Партията в коалиционните изборни листи и правителства
7. Изисква отчети от Изпълнителния съвет, министрите и народните представители, предложени от 

БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ, и осъществява контрол над изпълнителните органи на Партията.
8 Приема правилници за работа на Консултативния съвет, МЛАДЕЖКА ПАРТИИНА СТРУКТУРА и други 

звена в Партията, за които Уставът не е предвидил начин на организацията и функционирането им,
9. Одобрява бюджета на Партията.
10. Одобрява щатната структура на служителите към общопартийните органи.
11 Налага наказания на членовете на Партията, съгласно разпоредбите на настоящия Устав,
(4) Управителният съвет заседава най-малко един път на три месеца. Заседанията му са редовни ако 

присъства най-малко половината от списъчния му състав. Решенията се вземат с мнозинство от повече от 

половината от присъстващите.
(5) На първото си заседание след конгрес, Управителният съвет избира свое ръководство, членове на 

Изпълнителния съвет и председател на Консултативния съвет.
(6) Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от неговия председател, а извънредните му 

заседания - с решение на Изпълнителния съвет или по искане на най-малко една трета от членовете на 
Управителния съвет.

(7) Свикването става с писмена покана, изпратена до членовете му в едноседмичен срок преди датата на 
заседанието, с посочване дата и място на заседанието и проект за дневен ред.
Чл. 16. (1) /Изм, от 19.07,2014г./ Висш изпълнителен орган на Управителния съвет и ръководен орган, подлежащ 
на вписване по смисъла на чл, 17, ал. 1, т 4 от Закона за политическите партии, е Изпълнителният съвет. Той се 
състои от петима души, в това число председателя на партията , Управителния съвет избира , трима Заместник 
председатели и Организационен секретар. Свикването на заседание на Изпълнителния съвет на БЪЛГАРСКА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ става с писмена покана на Председателя, изпратена до членовете в тридневен срок преди 
заседанието, с посочено място и проект за дневен ред.

(2) /Изм. от 19.07.2014г./ Изпълнителният съвет:
1. Организира изпълнението на решенията на Конгреса и Управителния съвет.
2 Взема решения за създаване на Общински партийни организации.
3. Регистрира кандидати на партията за всички видове избори, съгласно Изборния кодекс.
4 Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на Партията.
5 Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, 

синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от 

Управителния съвет



6. При изборни и правителствени коалиции, договаря представителите на Партията, съобразно 
предложените от Управителния съвет кандидатури и становищата на коалиционните партньори.

7 Осъществява международните връзки на Партията
8. Организира образователната, издателската, културната и други по-добни дейности на Партията и 

контролира политическата линия на партии- ните кампании.
9. Утвърждава щатното разписание на служителите към общопартийните органи
10. Упражнява бюджета на Партията.
(3) Изпълнителният съвет може да възлага на секретари и членове от състава си да изпълняват някои от 

дейностите по предходната алинея.
(4) Заседанията на Изпълнителния съвет могат да се състоят ако присъства повече от половината от 

състава му. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината от целия състав на Изпълнителния съвет.
(5) В заседанията на Изпълнителния съвет могат да участват със съвещателен глас председателят на 

Управителния съвет на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ, председателят на Върховния контролно-ревизионен 
съвет председателят на МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА и председателят на Консултативния съвет.

Чл. 17. (1) /И зм . от  19 .0 7 .2 0 1 4г./ Политическа партия БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ се представлява пред 
другите физически и юридически лица от Председателя на Партията.

(2) /И зм. от  1 9 .0 7 .2014г . /  Председателя на партията :
1. Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с 

централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и 

другите религиозни общности.
2. Осъществява връзка с чуждестранни правителствени, политически, стопански, културни и 

религиозни представители
3. Издава заповеди от административен и трудово-правен характер,

4 Председателства заседанията на Изпълнителния съвет и Управителния съвет

5, Докладва за политическото положение, прави анализи и дава 

предложения за решения.

6 Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на партията.
7. Сключва писмени гражданско-правни договори, с който се поемат имуществени задължения, само 

след предварително решение на изпълнителния съвет.

Чл. 18. (1) 1 /И зм . о т  19 ,0 7 .2 0 14г./ Върховният контролно-ревизионен съвет е контролният орган, подлежащ 

на вписване по смисъла на чл. 17, ал, 1, т. 4 от Закона за политическите партии. Той се състои от трима души 

На първото свое заседание те избират измежду членовете си председател и секретар.
2 За осигуряване на дейността на Върховния контролно-ревизионен съвет се отделят (?% от членския 

внос за Изпълнителния съвет.
3. Членовете на Върховния контролно-ревизионен съвет участват в засе-данията на ръководствата по 

места със съвещателен глас.
(2) Върховният контролно-ревизионен съвет:
1. Контролира изпълнението на Устава и Програмата на Партията.

2 Контролира финансово-счетоводната дейност на Партията.

3, Контролира изпълнението на решенията на Конгреса, Управителния съвет и Изпълнителния съвет.

4. Контролира правипното стопанисване на партийното имущество

5 Осъществява методична помощ на Контролно-ревизионните съвети на местно и общинско ниво.
6. Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този Устав в едномесечен срок от 

постъпването им
(3) Върховният контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на Устава, както и може 

да отменя наложените наказания от всички партийни органи до ниво Управителен съвет, вкточително.
(4) При установени нарушения, Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както 

и органа, компетентен да вземе съответните мерки, съгласно този Устав и действащото законодателство.
(5) Решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет са задължителни за органите, за които се 

отнасят, и влизат в сила незабавно.



(6) Върховният контролно-ревизионен съвет работи по правилник, утвърден от състава му 

Чл. 19. (1) Към Управителния съвет на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ се създава Консултативен съвет. 

Той разработва становища, анализи прогнози, законопроекти и други проекти за нормативни актове,
(2) В Консултативния съвет могат да бъдат привличани и представители иа неправителствени 

синдикални и браншови организации, като няма изискване те да бъдат членове на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА 
ПАРТИЯ

(3) Консултативният съвет работи по правилник, приет от Управителния съвет.

(4) Консултативни съвети могат да се създават и към общинските партийни организации.

Г Л А В А  ПЕТА  
И М У Щ Е С Т В О  И Ф И Н А Н С О В А  Д Е Й Н О С Т

Чл. 20. (1) БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ набира средства за дейноста си от членски внос, от дарения и 

завещания от физически лица, от държавни субсидии, от издателска дейност, от имоти и от други дейности, 

разрешени от закона.

(2) /И зм . от  19 .07 .2014г / Годишният членският внос е минимум 12 лв,

(3) Събраният членски внос се разпределя както следва:

1. /И зм . от  19 .07 .2014г . /  80 на сто за Местната партийна организация

2 /И зм. от  1 9 .0 7 .2 0 1 4 г . / 10 на сто за Общинската партийна организация.
3 /И зм . от  1 9 .0 7 . 2 0 1 4 г . /10 на сто за Изпълнителния съвет на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ

Чл. 21. (1) Собственик на имуществото на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е Партията, като юридическо

лице.
(2) Общинските и Местните партийни организации не могат да се разпореждат по своя преценка с 

полученото, придобитото или предоставеното им имущество. Те не могат да прехвърлят по какъвто и да е 

способ собственоста на недвижими имоти, нито да учредяват ограничени вещни права върху тях,

Г Л А В А  Ш Е С Т А  
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н И  Р А З П О Р Е Д Б И

Чл. 22. /И зм . от  1 9 .07 .2014г . /  БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ е юридическо лице, което се представлява 

от Председателя на Партията. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени 

действия, съгласно разпоредбите на настоящия Устав.
Чл. 23 (1) При вливане на друга политическа партия в БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ, членове на 

ръководството на вливащата се организация по право влизат в състава на ръководните органи на БЪЛГАРСКА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ,
(2) Квотите за участие в ръководните органи на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ се определят 

предварително при преговорите за вливане и се отбелязват в споразумителния протокол.
(3) Персоналните участници от вливащата се организация се утвърждават от Управителния съвет на 

БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ по предложение на Изпълнителния съвет.
(4) Изпълнението на разпоредбите по настоящия член води до увеличаване на броя на членовете на 

Управителния съвет и Изпълнителния съвет, като се явява допълнение към предвидената от настоящия Устав 

численост.
Чл. 24. Доколкото няма други разпоредби в този Устав, събранията и заседанията могат да се провеждат ако 
присъстват повече от половината от съответните членове, а решенията се вземат с мнозинство от повече от 

половината от присъстващите.
Чл. 25. (1) Избирането на ръководни и контролни органи става с явно гласуване. За избрани се считат получилите 

най-много гласове.
(2) Всички решения се вземат с явно гласуване, освен ако съответното събрание или заседание не вземе 

решение за тайно гласуване. При явно гласуване може да се реши същото да бъде поименно



(3) Забранено е съвместяването на изборни длъжности в ръководен и контролен орган, както и 
заемането на повече от две ръководни длъжности
Чл. 26. При прекратяване на членството или трайна невъзможност да изпълнява задълженията си, както и при 
оставка на член на ръководните или контролни органи от всички нива на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ, броят 
им се попълва със следващия член от съответната изборна листа, ако има такава, получил най-много гласове при 
избора Управителният съвет в своята дейност може да приеме и друг начин на процедиране.
Чп. 27. Щатна длъжност в Партията може да се заеме ако съответното лице не заема друга щатна длъжност в 
Партията или извън нея. Партийните членове, избрани или назначени на втора щатна длъжност, незабавно 
освобождават първата.
Чл. 28, /И зм . от 19 .0 7 .2 0 1 4г./  Партийните цветове са синьо-оранжево-жълто-зелено.
Чл. 29 /Изм. о т 19 .0 7 .2 0 1 4г./  Символът на Партията е четирелистна детелина -  Приложение № 1.
Чп. 30. /Изм. от 1 9 .0 7 .2 0 1 4г./  Знамето на Партията е с цветовете синьо-оранжево-жълто-зелено. В центъра му е 
изобразена четирелистна детелина Приложение № 2.
Чл. 31. (1) Всеки партиен член има право на членска карта.

(2) Нейният макет се утвърждава от Управителния съвет.
Чл. 32, Партийните органи имат кръгъл печат с изображението на символа в средата. Околовръст на изображението 
се изписват наименованието и местонахождението на организацията или на общопартийния орган.
Чл. 33. (1) Младежите, които споделят Програмата на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ могат да се организират 
в МЛАДЕЖКА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА, която е секция на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ и работи по 
правилник, приет от Управителния съвет на БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ

(2) Членовете на МЛАДЕЖ КАТА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА могат да членуват и в Местните партийни 

организации на БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ,

(3) Ръководните органи на БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ поддържат връзки с и организират 

сътрудничество със съответните органи на МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЙНА СТРУКТУРА, включително чрез 

оказване на идеологическа, методическа и финансова помощ,
Чл. 34. Промяната в наименованието на Партията става с решение на Конгреса на същата, взето с  обикновено 
мнозинство от присъстващите. Промяната в името се отразява в Устава с изменение на същия,
Чл. 35. /И зм . от 1 9 .0 7 .2 0 1 4г./ На своят Извънреден конгрес проведен на 19 юли 2014г делегатите
определят за наименованието на политическата формация името БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ, което 

се изписва съкратено БЗП Наименованието на партията на английски език се превежда по следния начин - 

Bulgarian Agricultural Party и се изписва съкратено ВАР

Чл. 36 БЪЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ се прекратява с решение на Конгреса, взето с мнозинство от две

трети от избраните делегати и при условията, предвидени в Закона за политическите партии.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н А  Р А З П О Р Е Д Б А

Този Устав е приет на Извънреден конгрес на политическа партия БЪ ЛГАРСКА ЗЕМ ЕДЕЛСКА ПАРТИЯ, 

състояло се на 19 юли 2014 година в гр. София.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ .


