
У С Т А В
НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ 

БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РА ЗУ М А ” -  ПП БТР

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл. 1.(1) „България на труда и разума - БТР“ е политическа партия, учредена и регистрирана в 
съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2) По-нататък в този устав политическа партия „България на труда и разума - БТР“ ще се 
нарича за краткост „БТР”.
(3) Символите на БТР са знак, знаме и печат.
(4) Знакът на БТР представлява слънце в златист цвят, с надпис на него “БТР”, като буквите са 
в тъмнозелен цвят.
(5) Знамето на БТР е оранжево, като в средата е знакът на партията.
(6) Печатът на БТР е овален с изписан в средата текст: „ПП БТР“.
(7) Наименованието, седалището, адресът и данните за регистрация на БТР се поставят върху 
всички документи и издания на партията.
Чл. 2. Седалището и адресът на управление на БТР е: гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев" N94, 
етаж 4

II. ЦЕЛИ.

Чл. 3. БТР си поставя следните цели:
1. Осигуряване на сигурността на България като независима държава;
2. Заличаване на безработицата;
3. Недопускане на нежелана инфлация;

Постигане на висок жизнен стандарт за всички граждани;
4. Опазване и облагородяване на българската природа;
5. Реиндустриализация;
6. Социална справедливост и грижи за всички български граждани като държавна политика.

Чл. 4. (1) За постигане на своите цели БТР ще използва макроикономическите идеи на школата 
на Модерната монетарна теория и всички позволени от закона начини, като осъществява политическа 
дейност чрез формиране и отстояване на публични позиции, реализиране на обществени кампании, 
формиране и осъществяване на управленски политики и решения, участие в органите на публична 
власт в Република България.

(2) При реализация на своите цели БТР ще се води от следните неотменими принципи за:
1. Пълен държавен суверенитет;
2. Върховенство на закона;
3. Равенство пред закона за всички български граждани;
4. Представителна демокрация с улеснена процедура за референдуми;
5. Плурализъм и свобода на публичния дебат.

III. НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ.

Чл. 5. Националните органи на БТР са:
1. Конгрес;
2. Национален изпълнителен съвет;
3. Председател;
4. Контролен съвет.
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Чл. 6. (1) Конгресът е върховният орган на БТР.
(2) (изм. -  първи национален Конгрес 2021 г.) Конгресът се свиква най-малко веднъж на 5 (пет) 

години от Националния изпълнителен съвет по негово решение или извънредно по искане на най- 
малко 1/3 от Общинските организации или след решение на вътрешнопартиен електронен 
референдум, предизвикан от поне 10% от членовете на БТР. Когато искането е отправено от 
Общинските организации или след вътрешнопартиен референдум, Националният изпълнителен съвет 
трябва да свика Конгреса в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на депозиране на искането.

(3) Конгресът се свиква с покана в интернет сайта на БТР, като също поканата е закачена и в 
мястото за обявления в централата на БТР. В поканата се посочват датата, часа, мястото на провеждане 
и дневния ред на събранието. Невключени в поканата въпроси не могат да бъдат поставяни за 
разглеждане от Конгреса.

Чл. 7. Конгресът се състои от делегатите на Общинските организации, избрани от Общинските 
събрания по процедура и с квота, утвърдени с решение на Националния изпълнителен съвет, и от 
следните членове по право: общинските и областните ръководители на БТР; народните представители, 
министрите и областните управители, членове на БТР; кметовете на общини и председателите на 
общински съвети, членове на БТР; членовете на Националния изпълнителен съвет и членовете на 
Контролния съвет.

Чл. 8. Конгресът:
1. Изменя и допълва устава;
2. Взема решения за политиката на партията;
3. Избира и освобождава членовете на Националния изпълнителен и на Контролния съвети;
4. Приема отчетите на Националния изпълнителен и на Контролния съвети за тригодишния 

период от дейността на партията.
5. Взема решенията за саморазпускане, сливане, вливане и разделяне на партията:
6. Приема процедурни правила за избор на органи на партията;
7. Отменя решенията на Националния изпълнителен и Контролния съвети, които 

противоречат на закона, устава и вътрешните актове, регламентиращи дейността на 
партията;

8. Решава всички други въпроси, които са от неговата компетентност по силата на 
действащото в Република България законодателство, относимо до организацията и 
дейността на политическите партии.

Ч л . 9. (1) (изм. -  първи национален Конгрес 2021 г.) Конгресът на БТР е законен, ако на него 
присъстват повече от половината от всички членове, посочени в чл. 7 от настоящия Устав. При липса на 
кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да 
се проведе, колкото и членове да се явят.

(2) Решенията по чл. 8, т.1, т. 5 и т.6 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите. За 
приемане на останалите решения е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 10. (1) Националният изпълнителен съвет е ръководният орган на БТР, действащ постоянно 
между сесиите на Конгреса.

(2) (изм. — първи национален Конгрес 2021 г.) Националният изпълнителен съвет се състои от 9
(девет) члена, които се избират от Конгреса за мандат от 5 (пет) години.

(3) За членове на Националния изпълнителен съвет могат да бъдат избирани само членове на 
БТР. Не могат да бъдат членове на Националния изпълнителен съвет лица, които са съпруг(а), роднина 
по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до
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втора степен включително, помежду си или с някой от членовете на Изпълнителния, Общински или 
Областен съвет на БТР.

(4) (изм. — първи национален Конгрес 2021 г.) Членовете на Националния изпълнителен съвет 
избират измежду си Председател на БТР с мандат от 5(пет) години който има представителни 
функции и е натоварен да ръководи дейността на Националния изпълнителен съвет и двама 
заместници с мандат от 5(пет) години.

(5) Националният изпълнителен съвет може да провежда заседания, само ако присъстват повече 
от половината от всички членове.

(6) Всички решения на Националния изпълнителен съвет се взимат с мнозинство от 2/3.

Чл. 11. Националният изпълнителен съвет:
1. Управлява БТР, като приема решения по всички въпроси, свързани с дейността и 

изпълнение целите на партията;
2. Осигурява изпълнението решенията на Конгреса;
3. Приема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване с вещни тежести на 

недвижими имоти;
4. Взема решения за придобиване, управление и разпореждане с движимото имущество на 

БТР;
5. Взема решения за осъществяване на издателска и друга разрешена от закона дейност;
6. Определя големината на членския внос и организира събирането, отчитането и 

разходването на средствата от членския внос, даренията и другите разрешени от закона 
източници на финансиране на БТР, като определя лицето или лицата, които отговарят за 
приходите, разходите и счетоводната отчетност на БТР по силата на чл. 30 от 31111;

7. Организира и води задължителните регистри, предвидени в ЗПП и устава;
8. Приема бюджета на БТР и изслушва годишния доклад на Контролния съвет по 

приходите, разходите, имуществото на партията и изпълнението на бюджета;
9. Подготвя и внася в Конгреса за приемане отчет за дейността на БТР;
10. Свиква заседания на Общинските и Областните събрания, както и Конгреса;
11. Приема правила за финансовата и административната дейност на БТР, и за организиране 

на предизборни кампании;
12. Определя предизборната стратегия, парламентарната и местна дейност на БТР;
13. Организира участието на БТР в провеждането на избори за всички органи на власт на 

територията на Република България и определя членовете на Национален предизборен 
щаб;

14. Създава временни и постоянни експертни групи, утвърждава състава им и правилата за 
дейността им;

15. Взема решения по въпроси от политически характер, които не са от изключителната 
компетентност на Конгреса;

16. Приема правила за своята работа и разпределение на функциите между своите членове.

Чл. 12. (1) (изм. -  първи национален Конгрес 2021 г.) Председателят на БТР се избира от 
Националния изпълнителен съвет с мандат от 5(пет) години, измежду членовете му и има 
представителни функции. Заедно с него. Националния изпълнителен съвет избира измежду членовете 
си и двама заместник-председатели с мандат от 5(пет) години.

(2) (нова — първи национален Конгрес 2021 г.)Ако по някаква причина председателят или някой 
от заместниците вече не могат да изпълняват функциите си, Националният изпълнителен съвет на 
извънредно заседание може да избере между членовете на НИС нов председател и заместник- 
председатели.

Чл. 13. Председателят на БТР:
1. Свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет;
2. Открива, ръководи и закрива заседанията на Конгреса;
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3. Пази партийния печат;
4. Сключва трудовите договори и решава въпросите, свързани с трудово-правните 

отношения;
5. Представлява 1III БТР пред трети лица.
6. (нова -  първи национален Конгрес 2021 г.)Възлага с нотариално заверено пълномощно на 

заместник-председателите определени задачи и функции, свързани с подаване/получаване 
на документи, както и да представляват партията пред държавни институции.

Чл. 14. (1) Контролният съвет е контролен орган на БТР.
(2) (изм. -  първи национален Конгрес 2021 г.) Контролният съвет се състои от 5 (пет) члена, 

които се избират от Конгреса с мандат 5 (пет) години и за не повече от два мандата.
(3) За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани само членове на БТР. Не могат да 

бъдат членове на Контролния съвет лица, които са съпруг(а), роднина по права линия- без 
ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен 
включително, помежду си или с някой от членовете на Изпълнителния, Общински или Областен съвет 
на БТР.

(4) Членовете на Контролния съвет избират от своя състав Председател, който ръководи 
заседанията и може да участва с право на съвещателен глас в работата на Националния изпълнителен 
съвет, ако бъде поканен или при разглеждане на въпроси, предоставени в правомощията на 
Контролния съвет.

Чл. 15. Контролният съвет:
1. Следи за спазването на Устава, правилниците и вътрешните документи на БТР;
2. Следи за изпълнението на решенията на Конгреса и Изпълнителния съвет на БТР;
3. Годишно проверява приходите и разходите, както и състоянието на имуществото на БТР и 

изготвя доклад;
4. Контролира дейността на лицето или лицата по чл.30 от ЗГШ;
5. Контролира изпълнението на бюджета и стопанските дейности на БТР и изготвя доклад;
6. Контролира воденето на регистрите и деловодната работа на партийните органи;
7. Разглежда и се произнася по вътрешнопартийни спорове, жалби и нарушения;
8. Подготвя и внася в Националното събрание съвет отчет за своята дейност.

Чл.16. (1) Контролният съвет провежда своите заседания на три месеца, и ако присъстват 
минимум 2/3 от неговите членове.

(2) Контролният съвет приема решенията си с мнозинство повече от половината от всички 
членове.

IV. СТРУКТУРИ.

Чл.17. Териториални структури на БТР са Общинските и Областните организации, които се 
организират съответно на административно-териториалното деление на страната.

Чл.18. (1) Общинската организация се състои от всички членове на БТР на територията на една 
община. Членове на общинската организация могат да са само лица, които имат постоянен адрес на 
територията на съответната община. Общинска организация се образува от не по-малко от 5 лица, 
членове на БТР, които инициират свикване на общо събрание. Свикване на общо събрание за 
създаване на Общинска организация може да се инициира и от Областния съвет и от Националния 
изпълнителен съвет.

(2) На територията на една община може да има само една общинска организация.
(3) Общинската организация и нейното ръководство се регистрира в областния регистър.
Чл.19. (1) Висш орган на Общинската организация е Общинското събрание, което се състои от

всички членове на Общинската организация. Когато членовете на организацията са повече от 100, 
Общинското събрание се провежда с делегати, избрани по норми за представителство, утвърдени от 
Националния изпълнителен съвет.
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(2) Общинското събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Общинския ръководител, по 
решение на Националния изпълнителен съвет, по решение на Областния съвет, или по искане на една 
трета от членовете на Общинската организация на БТР.

(3) Общинското събрание се свиква с нарочно съобщение, което се изпраща на всеки от 
членовете на Общинската организация, закача се на видно място в адреса на общинската организация и 
се публикува на интернет страницата на БТР. В съобщението се посочват времето, мястото и дневния 
ред на събранието. Невключени в поканата въпроси не могат да бъдат поставяни за разглеждане от 
Общинското събрание.

Чл.20. Общинското събрание:
1. Определя основните насоки за работа на Общинската организация;
2. Избира между своите членове Общинския съвет, по правила, утвърдени от Националния 

изпълнителен съвет;
3. Предлага на Националния изпълнителен съвет кандидати за изборни длъжности в местната 

власт, за народни представители, президент и вицепрезидент на Р България, по правила, 
утвърдени от Националния изпълнителен съвет;

4. Избира делегати за Конгреса;
5. Избира представители в Областното събрание;
6. Приема становища по въпроси от местен характер.

Чл.21. (1) Общинското събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от 
всички членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.
Чл.22. (1) Общинската организация се ръководи от Общински съвет, който се състои от 3 

(трима) членове на общинската организация.
(2) Членовете на Общинския съвет имат мандат от 3 (три) години и се избират от Общинското 

събрание.

Чл.23. Общинският съвет:
1. Осъществява политиката на БТР на територията на общината;
2. Отговаря за изпълнението на решенията на Общинското събрание, Областното събрание и 

националните партийни органи;
3. Информира членовете на БТР за следваната политика;
4. Приема и изключва членове на БТР;
5. Организира провеждането на предизборната кампания на територията на общината;
6. Изпълнява и други функции, възложени му от Националните органи и Общинското 

събрание.

Чл.24. (1) Общинският съвет избира измежду членовете си Общински ръководител и 
Общински секретар.

(2) Общинският ръководител:
1. представлява Общинската организация на БТР;
2. ръководи дейността на общинската организация и събрание;
3. организира и отговаря за изпълнението на решенията на общинското събрание и 

националните партийни органи; изпълнява функции, възложени му от националните 
органи, общинското събрание и общинския съвет.

4. пази партийния печат на общинската организация;
5. удостоверява с подписа си протоколите и решенията на Общото събрание, Общинския 

съвет и на документите, които са в кръга на неговите пълномощия.
(3) Общинският съвет се свиква на заседание в оперативен порядък най-малко един път 

месечно от Общинския ръководител, който ръководи заседанието. Решенията се вземат с обикновено 
мнозинство от присъстващите и за всяко заседание се съставя протокол.

(4) Дейността на Общинския ръководител се подпомага от Общински секретар, който води и 
поддържа регистър на общинските членове и симпатизанти, отговаря за водене на цялостната 
документация на общинската организация.
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Чл.25. (1) Областната организация включва всички Общински организации на територията на 
една област.

(2) На територията на областта може да има само една Областна организация.

Чл.26. (1) Висш орган на Областната организация е Областното събрание, в което участват 
представителите на общинските организации от територията на областта.

(2) Областното събрание се свиква най-малко веднъж годишно по решение на Областния съвет, 
по решение на Националния изпълнителен съвет на БТР или по искане на една трета от общинските 
организации на територията на областта.

(3) Областното събрание се свиква с нарочно съобщение, което се изпраща на всеки от 
членовете, закача се на видно място в адреса на Областната организация и се публикува на интернет 
страницата на БТР. В съобщението се посочват времето, мястото и дневния ред на събранието. 
Съобщението следва да бъде връчено и разгласено поне 14 (четиринадесет) дни преди датата на 
събранието. Невключени в поканата въпроси не могат да бъдат поставяни за разглеждане от 
Областното събрание.

Чл.27. Областното събрание:
1. Подпомага осъществяването на целите и политиката на БТР на територията на областта;
2. Разработва стратегия и политика за развитие на областта;
3. Планира провеждането на предизборната кампания на територията на областта.
4. Избира областния съвет на БТР по правила утвърдени от Националния изпълнителен 

съвет.

Чл. 28. (1) Областното събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от 
всички членове.

(2) Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл. 29. (1) Областната организация се ръководи от Областен съвет, който се състои от 3 (трима) 
членове.

(2) Членовете на Областния съвет имат мандат от 3 (три) години. Не може да бъде член на 
Областния съвет лице, което е член на Общински съвет.

(3) Членовете на Областния съвет избират от своя състав Обласген ръководител, който 
представлява Областната организация на БТР, ръководи дейността на Областното събрание, поддържа 
регистър на членовете и общинските организации в областта.

(4) Областният съвет организира и ръководи изпълнението на решенията на Областното 
събрание и националните партийни органи; координира и подпомага дейността на общинските 
организации; регистрира общинските организации и техните ръководства, изпълнява и други функции, 
възложени му от Националния изпълнителен съвет и Областното събрание.

(5) Областният съвет се свиква на заседание в оперативен порядък най-малко един път на два 
месеца от Областния ръководител, който ръководи заседанието. Решенията се вземат с обикновено 
мнозинство от присъстващите като за всяко заседание се съставя протокол.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 30. (1) Председателят на БТР представлява партията пред всички юридически и физически 
лица, като в отделни случаи може да упълномощава някой от заместник-председателите на 
Националния изпълнителен съвет за извършване на определени действия от името и за сметка на 
партията.

(2) Общинските организации на БТР се представляват от председателите на Общинските 
съвети, като в отделни случаи може да упълномощават своите заместници за извършване на 
определени действия от името и за сметка на Общинските организации
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(3) Областните организации на БТР се представляват от техните председатели, като в отделни 
случаи може да упълномощават своите заместници за извършване на определени действия от името и 
за сметка на Областните организации.

VI. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 31.(1) Членството в БТР е доброволно.
(2) Член на БТР може да бъде всяко физическо лице, което:

1. притежава избирателни права;
2. приема устава и програмните документи на БТР;
3. е готово да работи за осъществяването на целите и задачите на БТР.

(3) Не може да членува в БТР лице, което:
1. е осъждано с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;
2. е член на друга политическа партия;
3. има ограничение за членство в политическа партия по закон.

Чл. 32. (1) Приемането за член се извършва въз основа на подадено писмено или електронно
(от официалната страница на БТР) заявление от кандидата до Националния изпълнителен съвет, който 
се произнася с решение на първото си редовно заседание след датата на подаване на заявлението.

(2) Членството възниква от момента на утвърждаване на приема от Националния изпълнителен 
съвет, като новоприетият член се вписва в съответния електронен регистър на Системата за 
Информационно-Техничесо Обслужване (СИТО) от администрацията в срок до 24 часа след 
решението за прием.

(3) Отказ за членство може да бъде обжалван в 7-дневен срок от уведомяването пред
Контролния съвет, който трябва да се произнесе в 7-дневен срок.

Чл. 33. Всеки член на БТР има право:
1. да участва в дейността и управлението на партията, включително да инициира

вътрешнопартийни референдуми, да избира и да бъде избиран в партийните органи;
2. да участва в определяне приоритетите, програмата, основните инициативи и дейности на 

БТР;
3. да иска и да получава информация от партийните органи;
4. да избира и да бъде избиран като кандидат на БТР за президентски, парламентарни, и

местни избори;
5. да се въздържа от участие в инициативи или дейности на БТР, спрямо които има мнение 

различно от това на мнозинството членове;
6. да получава защита от БТР, когато е заплашван, преследван и оклеветяван за своите 

убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и 
принципите на партията;

7. да напусне БТР чрез едностранно писмено изразено заявление до Националния
изпълнителен съвет;

8. да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 34. Всеки член на БТР е длъжен:
1. да спазва разпоредбите на този Устав;
2. да спазва решенията на органите на БТР;
3. да участва в инициативите и дейностите на партията;
4. да плаща членски внос определен от Националния изпълнителен съвет;
5. да не накърнява доброто име и авторитета на БТР.

Чл. 35. (1) Членството в БТР се прекратява при:
1. едностранно, писмено изразено заявление за напускане на БТР, отправено до Националния 

изпълнителен съвет Членството се прекратява ог датата на постъпване на заявлението. 
Промяната се вписва незабавно в съответния регистър;
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2. изключване - член на БТР може да бъде изключен с решение на Националния 
изпълнителен съвет, взето с мнозинство 2/3 от членовете му, когато:
1) (изм. — първи национален Конгрес 2021 г.) системно не изпълнява на задълженията по 

чл. 34 от този Устав;
2) с действията си нарушава целите, единството и целостта на БТР или уронва престижа на 

партията;
3) има влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

3. отпадане - поради неплащане на членски внос в продължение на повече от една година;
4. смърт;
5. други предвидени от закона случаи.

(2) Решението за изключване подлежи на обжалване пред Контролния съвет, чието решение е 
окончателно.

Чл. 36. (1) С решение на Конгреса, за особени заслуги, в БТР могат да се присъждат званията 
„Почетен председател” и „Почетен член“.

(2) Удостоеният със званието „Почетен член” или „Почетен председател” получава специална 
грамота, удостоверяваща званието.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА.

Чл. 37. (1) Имуществото на БТР се формира от членски внос, дарения и други позволени от 
Закона за политическите партии способи и средства.

(2) Членският внос се събира на годишна основа в размер и по ред, определени от Националния 
изпълнителен съвет.

(3) Имуществото на БТР се използва за предвидените и позволени от закона за политическите 
партии цели и дейности.

(4) Разпореждането с имущество на БТР се осъществява по ред и условия, определени от 
Националния изпълнителен съвет.

(5) Финансовата дейност на БТР се осъществява въз основа на годишен бюджет. Годишният 
бюджет се приема от Националния изпълнителен съвет. При необходимост Националният съвет може 
да решава целево разходване на средства извън утвърдения годишен бюджет.

(6) Финансовата дейност на БТР се осъществява при спазване на изискване за публичност 
съобразно предписанията на закона за политическите партии.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 38. БТР може да бъде прекратена в следните случаи:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане съгласно устава й;
4. влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за 

противоконституционна;
5. разпускане с решение на Софийския градски съд.

Чл. 39. Решенията по чл. 38, т. 1 и 2 се вземат от Конгреса на партията. Това право не може да 
бъде делегирано на друг орган на партията.

Чл. 40. Софийският градски съд постановява разпускане само в случаите, когато:
1. с дейността си БТР нарушава системно изискванията на Закона за политическите партии;
2. дейността на БТР противоречи на разпоредбите на Конституцията;
3. повече от 5 години от последната й съдебна регистрация БТР не е участвала в избори за 

народни представители, за президент или вицепрезидент или за общински съветници и 
кметове;
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4. не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната палата за две последователни 
години;

5. не е провеждала предвидените в Устава заседания на Конгреса повече от два 
последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за 
вписване състава на новото ръководство.

§ 1. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите парти. 
§ 2. Този устав влиза в сила от датата на приемането му и подлежи на регистрация и вписване в 

Софийски градски съд.

Настоящия Устав е приет на Учредително събрание, проведено в гр. Бургас на 28.10.2018 г.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Вярно с оригинала. Председател: / У ' :

/г
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