НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
/ ОБЕДИНЕН / - НИКОЛА ПЕТКОВ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Български Земеделски Народен Съюз с юридическо лице
регистрирано по закона за политическите партии , със седалище гр.София ,
ж.к. “ Стрелбище “ , бл. 7 , вх. “ В “ , ет . I I , ап 4.

Ч л. 2. БЗНС / Обединен / - Никола Петков е политическа партия,
която ще запази и съхрани богатото идейно и теоритично наследство на
своите дейци и ръководители , както и опита на Съюза в управлението на
страната като една от най - влиятелните парламентарни сили в различните
етапи от най - новата българска история и ще го използва като солидна
основа , върху която ще се градят съвременните идейни проекции свързани
с предизвикателствата на новия век и съвременното развитие на
икономическата и политическа реалност . Съюзът е наследил най
добрите традиции на учредения през 1899 г. Български земеделски народен
съюз , а също и на образувания през 1945 г. БЗНС / Обединен / с главен
секретар Никола Петков.
Чл. 3. БЗНС / Обединен / - Никола Петков е отворена към
обществото политическа партия . Отношенията й с другите обществени и
политически организации и движения се основава на зачитане на
националните интереси и гарантиране правата и свободите на българските
граждани в съответствие с Конституцията на Република България и
международните договорености.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 4.
Програмните цели на съюза са : утвърждаване на
парламентарната демокрация ; развитие на гжражданското общество ,
утвърждаване на България като правова и суверенна държава ; въвеждане и
укрепване на частната собственост и инициативност ; развитие на
модерното частно земеделие и производните на него индустрии ,
изграждане на пазарна икономика по подобие на тези в развитите страни ,
връщане към традициите в бита на българина , свързани с
природосъобразния начин на живот ; стимулиране на индивидуалното

развитие на личността като основа на общественото развитие ; възраждане
на културните и религиозни ценности на българския народ , интегриране
на България с европейските световни структури на демократичните
държави .
1П.ЧЛЕНСТВО
Чл. 5. /1/ Член на БЗНС / Обединен / - Никола Петков може да бъде
всеки пълнолетен български гражданин с избирателни права , който
приема Устава , Програмата и идейните ценности на Съюза и работи върху
постигане на целите му Членовете на БЗНС / Обединен / - Никола
Петков могат да членуват и в друга политическа партия и да бъдат
избирани в ръководните й органи .
/2/ Членовете на БЗНС / Обединен / - Никола Петков се приемат от
общо събрание на местната земеделска дружба , възоснова на писмено
заявление .
/3/ Заявлението се разглежда в 14 дневен срок от ръководството на
МЗД и се представя за одобрение от Общото събрание на МЗД.
/4/ При промяна на членството по реда на чл. 4., съюзния член се
изчислява в едномесечен срок и се зачислява в новата МЗД, което се
отразявава в членската му карта .
/5/ Член на съюза може да членува само в една съюзна организация .

Чл. 6. Всеки член на съюза има право :
1. да избира и да бъде избиран в ръководните му органи ;
2. да избира и да бъде избиран като кандидат на БЗНС / Обединен / Никола Петков в органите на централната и местната държавна власт ;
3. да участва в ръзработването и осъществяването на политиката на
БЗНС / Обединен / - Никола Петков ;
4 да изразява свободно своето становище за разискване въпроси и да
отправя устно или писмено въпроси до всички структури на
организацията ;
5. да бъде информиран за политическия живот в страната , за решенията
на съюза, както и за водените дискусии в ръководните органи на местно
и национално равнище;

6. да бъде инициатор в оповестяването на съюзни и обществени
инициативи начинания при условие , че същите са в съответсвие с
ценностите и принципите на БЗНС / Обединен / - Никола Петков;
7. да бъде запознаван своевременно с всички критични бележки относно
дейността и поведението и да участва лично при обсъждането им ;
8. активно да участва в дейността на съюзните форуми и в живота на
държавните
институции и обществените организации, в които е
представен като член на Съюза и да отстоява целите и идеите на
организацията;
9. налична членска карта;
Чл. 7. Всеки член на БЗНС / Обединен / - Никола Петков е длъжен :
1. да спазва устава и решенията на Български земеделски народен съюз
/Обединен/ -Никола Петков и да работи добросъвестно
за
осъществяването на неговите цели и задачи ; да допринася с
поведението си в обществото за окрепване на авторитета и престижа на
Съюза;
2. да плаща редовно индивидуален членски внос ;
3. да участва в неговата дейност като се ангажира съобразно
възможностите
си с популяризирането и осъществяването
на
програмните цели на Съюза и с подкрепа за кандидатите , издигнати
или подкрепени от партията като негови представители в органите на
държавното управление ;
4. да се въздържа от всякакви изявления , действия и инициативи , които
биха навредили на доброто име и авторитета на организацията , на
кандидатите на Съюза или на отделни негови членове ; действия и
изявления , които са в противоречие с водената официална политика на
Български земеделски народен съюз ;
5. да не използва членството си в Съюза за цели , противоречащи на
законите на страната , на Устава , на програмните му цели , ценности,
традиции .
Чл. 8. Членството в Български земеделски народен съюз / Обединен / Никола Петков се прекратява :
1. по изявено собствено желание, чрез мотивирано писмено заявление до
МЗД;
2. при неплащане на членския внос повече от шест месеца без
основателни причини ,
3. при смърт или обявяване на недееспособност ;
4. при изключване по реда на чл.7.

Чл. 9. /1/ Член на Съюза , който е нарушил Устава , уронил е престижа
на организацията или е работил против нейните интереси или , който не е
изпълнил решение на негови ръководни органи му се налага неказание
както следва :
1 предупреждение ;
2. изваждане от състава на ръководен или контролен орган / в случай , че
заема изборна длъжност / ;
3 изключване
/2/ Наказанията се налагат по предложение на ръководствата на МЗД,
общински или областни ръководства или от други висшестоящи органи .
/3/ Наказанието “ предупреждение “ се налага от Общото събрание по
предложение на ръководството на МЗД , от Общинско ръководство или от
друг висшестоящ орган .
/4/ Наказанието “изваждане от състава на ръководен и контролен орган
се налага от органа, извършил преди това съответния избор.
/5/ Наказанието “ изключване “ се налага от Общото събрание на
съответната МЗД, а при особени провинения от Постоянното присъствие
на БЗНС / Обединен / - Никола Петков.
/6/ Наказанието “изключване “ се налага от Постоянното присъствие на
БЗНС / Обединен / - Никола Петков по предложение на Главния секретар
на Съюза и се утвърждава или отхвърля от Конгреса.
/7/ Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се
общалва в 30 дневен срок пред Висшия контролно - ревизионен съвет .
/8/ Постоянното присъствие има изключителни права по ал.1 по този член.

IV. РЪКОВОДНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ

Чл. 10.
БЗНС / Обединен / - Никола Петков има следните
национални ръководни органи / общосъюзни / струкури .
а. Конгрес ;

б. Върховен съюзен съвет / ВСС /;
в. Управителен съвет / УС /;
г. Постоянно присъствие / ПП /;
д. Висш контролно - ревизионнен съвет / ВКРС /;
е. Експертен съвет / ЕС /.

КОНГРЕС

Чл. 11. /1/ Върховен орган на БЗНС / Обединен / - Никола Петков
е Конгресът, който се свиква веднъж на 5 години .
/2/ Редовният Конгрес се свиква от Главния секретар на Съюза.
/3/
Постоянното
присъствие
определя
нормата
на
представителството за избор на делегати от всяка област базиран на
отчетен брой членове .
/4/ В Конгреса участват по право :
а. членове на Постоянното присъствие и на Висшия контролно ревизионнен съвет ;
б. народните представители , избрани с листата на Българския
земеделски народен съюз , членовете на съюза избрани за министри ,
кметовете на общини, общински съветници от листата на БЗНС
Обединен / - Никола Петков, областни и заместникобластни
представители, посланици и земеделски емигранти определени от ПП .
в. постоянните състави на общинските и областни ръководства на
Съюза легитимни към датата на провеждане на Конгреса .
г. Конгресът се открива от делегат определен с решеине на ПП. Той
оповестява предложението на Постоянното присъствие за ръководство в
състав : трима съпредседатели и трима съкретари . Предложените
кандидатури, както и новите предложения се избират от делегатите

Чл. 12. По предложение на ПП на Съюза, Конгресът обсъжда и
избира състав на работни конгресни комисии .
Чл. 13. Конгресът :
а. приема , изменя и допълва програмните документи и Устава на
Съюза ;
б. обсъжда отчетите на Управителния съвет
Парламентарната група и приема решения по тях ;

, ПП,

ВКРС

и

в.определя политическата стратегиа на Съюза и насоките за
предизборната му дейнаст, участието му в различните равнища и
структури на държавно управление ;
греш ава въпросите по прекратяване, вливане с други партии и
организации .
д. идбира Управителния съвет ;
е. избира постоянен състав на ВКРС;
ж.взема решения за съсдаване на обществени организации към
Съюза и определя принципите и механизмите на дейността им .

/2/ Конгресът избира Главен секретар на БЗПС / Обединен / Никола Петков с обикновено мнозинство за срок от 5 години, както и
секретар на ВКРС. Главният секретар представлява еднолично Съюза с
всички юридически и физически лица .
/3/ Конгресът е редовен, когато присъстват 50 % +1 от делегатите по
чл. 13. от настоящия Устав .

Чл. 14. /1/
Извънреден конгрес може да баде свикан при
необходимост между редовните конгреси по предвидения по — горе ред,
когато събития от изключителна важност за страната или за организацията
налагат това.Същият се свиква по предложение на Главния секретар

ВЪРХОВЕН СЪЮЗЕН СЪВЕТ / ВСС /

Чл. 15. /1/ Върховният съюзен съвет решава всички въпроси от
компетентността на Конгреса с изключение на чл. 11. /1/ т.а.,т.г.,т.е.
Чл. 16. /1/ Върховният съюзен съвет заседава най - малко един път
годишно на дата, определена от Управителния съвет . При особени
обстоятелства Върховният съюзен съвет се свиква на извънредни
заседания по решение на Постоянното присъствие или най —малко от 1/3
от членовете на Върховния съюзен съвет . Направилите свикването
определят датата на заседанието, неговото място и проекта за дневен ред ;
/2/ Заседанията на Върховния съюзен съвет се откриват и ръководят
от Управителния съвет .
/3/ ВСС е редовен, когато присъстват 50 % + 1 от делегатите .
/4/ ВСС се състои от 79 члена.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УС /

Чл. 17. /1/ Висш изпълнителен орган на БЗНС / Обединен / - Никола
Петков е Управителния съвет .
/2/ Управителен съвет :
-

ръководи работата на съюза в периода между конгресите и върховните
съюзни съвети;
- избира Постоянно присъствие на БЗНС / Обединен / - Никола Петков;
- избира председател на Експертния съвет и главен редактор на съюзния
вестник;
- определя стратегията и тактиката на парламентарната и извън
парламентарната дейност на БЗНС / Обединен / - Никола Петков ;
- избира централния предизборен щаб на “БЗНС” / Обединен / - Никола
Петков и формира стратегията и дейността му по време на изборната
кампаня ;
/3/ Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Главния
секретар на Съюза, а в отделни случаи по негово предложение от
председателя на Управителния съвет .

Чл. 18. Броят на членовете на Управителния съвет е до 41 човека, които
се определят от Конгреса, а предитова от Учредителното събрание .
Ill Членове на Управителния съвет по право са :
1
2.
3.
4.
5.
6.

членове на Постоянното присъствие ;
председателите на областните ръководства ,
председателят на Експертния съвет ,
главен редактор на печатния орган на Съюза;
председателка на Клубовете на жените,
народните представители , министрите и областните представители
членове на съюза .

Чл. 19. Редовните заседания на Управителния съвет се свикват с
решение на Постоянното присъствие , или по предложение на 1/3 от
членовете на Управителния съвет .Свикването става с индивидуална
покана , в която се посочват мястото и датата на заседанието и проекта за
дневен ред.

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ / ПП /

Чл. 20. /1/ Висш оперативен изпълнителен орган на БЗПС /
Обединен / - Никола Петков е Постоянното присъствие .
Ш Постоянното присъствие е постоянно действащ орган , който .
-

организира цялостната идеологическа , политическа , административно
—стопанска и международна дейност на Съюза ,
осъществява взаимодействието с централните държавни институции и
изразява пред тях становищата на Съюза ,
определя печатната и издателска дейност на Съюза и взема решения за
разкриване или прекратяване на фондации и други структури ,
контролира и се разпорежда с бюджета на Съюза ,
решава текущи въпроси по съюзния живот и взема решения по
имуществени , стопански и финансови въпроси ;

-

ръководи и отговаря за функционирането на апарата на БЗНС /
Обединен / - Никола Петков ;
- координира работата на Експертния съвет на Съюза ,
- назначава и ръководи завеждащ - отдели в централните ръководни
органи на С ъю за;
/3/ Постоянното присъствие е в състав от 11 члена като 10 от тях се
избират от Управителния съвет , а единадесетият член на ПП по право е
Главен секретар пряко избран от Конгреса . В работата на ПП , но със
съвещателен глас могат да участват председателя на Управителния съвет и
председателката на Клуба на жените .
ПП се състои от :
а Главния секретар на БЗНС / Обединен / - Никола Петков
б. организационен секретар
в. секретар по идеологическите въпроси
г. секретар по междупартиините взаимоотношения
д. секретар по икономическите и юридическите въпроси
Останалите са членове на ПП, като на първото заяседание
разпределят и другите ресьори .

те си

д.
лицата по ал. 3. се избират / б.,в.,г. / с едно гласуване от УС, с една
обща бюлетина . За избрани се считат получилите най - много гласове.

/4/ Главният секретар на БЗНС / Обединен / - Никола Петков
ръководи дейността на Управителния съвет и Постоянното присъствие и
представлява организацията пред всички физически и юридически лица .
151 ПП се събира на редовни заседания най - малко веднъж в
седмицата и се свиква от Гл. секретар на организацията , който и ръководи
неговите заседания . Същите са редовни, ако присъстват най - малко U5 от
членовете му, а решенията се вземат с обикновено мнозинство .

ВИСШ КОНТРОЛНО - РЕВИЗИОНЕН СЪВЕТ / ВКРС /

Чл. 21. Висшият контролно - ревизионнен съвет / ВКРС / е висш
съюзен орган , който :
- следи за спазване и изпълнение на Устава, вътрешните правила,
инструкции и др. от съюзните членове, органи и организации ,
- разглежда и решава въпроси по жалби, възражения, вътрешни спорове и
други като се произнася в 30 - дневен срок от постъпването на
документите ;
- контролира организационната отчетност и деловата работа на съюзните
органи и организации ;
- упражнява вътрешен финансов контрол върху паричните приходи и
разходи и върху имуществото на партията ;
- дава тълкования на устава и на др. основни документи на Съюза на
съвместни заседания между постоянния състав на ВКРС, ПП и
председателя на Експертния съвет . Решения се вземат с квалифицирано
мнозинство от присъстващите .

Чл. 22. /1/ Постоянният състав на ВКРС се състои от председател, зам.
председател и секретар избрани от конгреса
/2/ ВКРС съставя протокол за всяко свое заседание . Екземпляр от него
придружен с решение се изпраща задължително на ПП .
/3/ В пленарния състав влизат също председателите на областните
контролно ревизионни съвети . Всички органи и структури в системата
на организацията са длъжни да предоставят необходимата информация за
осъществяване на дейността на ВКРС .

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ / ЕС /

Чл. 23. Ill ПП със свои решения утвърждава Методичен съвет
предложен от председателя на Експертния съвет .

Чл. 24. /1/ Експертният съвет има председател, двама заместник
председатели, секретар, които заедно с ръководителите на направленията
образуват Методичен съвет .
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/3/ Секции се създават с решение на Методичния съвет .

Чл. 25. Експертният съвет разработва анализи, прогнози, проекто решения, проекти за нормативни актове, проучвания, наредби и
инструкции, свързани с непосредствената работа на общосъюзните органи
и приоритетите на партията в парламентарната и извънпарламентарнната
дейност.
/2/ Експертният съвет има самостоятелни функции в цялата сфера на
експертната дейност на Съюза , той дава задължителен критерий при
издигане на кандидатурите на организацията в регионален и национален
мащаб . Може да внася директно в УС кандидатури за народни
представители от състава на Методичния съвет и направленията му .
/3/ Експертният съвет работи по правилник, приет от Постоянното
присъствие .
Чл. 26. /1/ БЗНС /Обединен / - Никола Петков се изгражда на
териториален принцип съобразно административно —териториално делене
на страната и избирателните закони на Република България .
/2/ БЗНС / Обединен / - Никола Петков се изгражда от следните
местни структури :
а. Местни земеделски дружби / МЗД /;
б. Общински ръководства / Общ. Р. / ;
в. Областни ръководтва / Обл. Р. /.

МЕСТНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ДРУЖБИ

Чл. 27. /1/
Местните земеделски дружби /МЗД/ са основни
териториално обособени единици на БЗНС /Обединен/ - Никола Петков.

/2/ Броят на МЗД и техните териториални райони се определят от
съответното общинско ръководство. По принцип в селата се създава една
дружба.
/3/
Дружба се създава, когато има най-малко 10 членове.
Общинското ръководство може да допусне по изключение да се създават и
МЗД от 5 члена.
/4/ Ръководен орган на местната дружба е общото й събрание, което
се състои от всички нейни членове. То решава всички въпроси, отнасящи
се до МЗД в това число:

1. избира ръководство в състав - председател, зам.пердседател, секретар и
контролно-ревизионна комисия до трима души в това число
председател и секретар;
2. избира делегати за общинската /районната/ конференция;
3. определя кандидати за кметове на съответните населени места и
райони;
4. предлага кандидати за общинските изборни органи за местна власт на
общинската конференция;
5. изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници.
/5/ Общото събрание на МЗД се свиква с решение на ръководство на
МЗД, по искане на най-малко една - трета на дружбата или с решение на
висшестоящ орган.

ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ /Общ.Р/

Чл. 28. /1/ Висш орган на Общинската организация е Общинската
конференция, в която участват делегати на МЗД избрани по норма на
представителство, определена от ПП и делегати по право, както следва:

а. пленарните състави на Общинското ръководство и на Общинския
контролно - ревизионнен съвет /ОбКРС / .
б. кметовете и общинските съветници - членове на БЗНС /Обединен
/ - Никола Петков .
/2/ Общинската конференция :
- избира постоянен състав 7 члена на Общинското ръководство и до 5
члена на Обл. Р. ;
- определя кандидати за изборни и други длъжности в общинските
органи на властта;
- избира делегати за Конгреса и Областната конференция при норма на
представителството , определена от органа , направил свикването ;
- обсъжда и дава становища и проекторешения по всички въпроси от
регионална , съюзна и национална значимост .
/3/ Редовната Общинската конференция се провежда ваднъж на пет
години като отчетна или отчетно - изборна по решение на ПП , а
извънредна може да се свика и от :
1. пленарния състав на Общинското ръководство ;
2. по искане на най - малко 1/3 от председателите на съставите МЗД;
3. по решение на висшестоящ ръководен орган .

Чл. 29. Ill Ръководен орган на територията на всяка община в периода
между Общинските конференции е постоянният състав на Общинското
ръководство.
/2/ Общинското ръководство на БЗНС /Обединен/ - Никола Петков има
пленарен състав, в който влизат с право на глас постоянният състав,
председателите на МЗД, членовете на Управителния съвет на Съюза от
съответната община, и общинските съветници и кметовете, сдружени
земеделци, от същата община.
/3/ Заседания на Пленарния състав на Общинското ръководство се
провеждат периодично, но не по-малко от един път месечно. Заседанията
се свикват от председателя на Общинското ръководство или по писмено
заявено искане на поне 1/3 от пленарния състав на членовете му, а също
така от висшестоящ орган.

14/ Заседанията на Постоянния състав на Общинското ръководство се
провеждат периодично, но не по-малко от един път месечно.
/5/ Общинското ръководство се представлява от председателя, а в
негово отсъствие от зам.председателя или секретаря на Общинското
ръководство.
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Общинското ръководство организира изпълнението на
решенията на Общинската конференция и на висшестоящите ръководни
органи То ръководи цялостната дейност на организацията на територията
на съответната община.

ОБЛАСТНО РЪКОВОДСТВО /Обл.Р/

Чл. 30.
ръководство

На територията на всяка област се изгражда Областно

Чл. 31. /1/ Областната конференция е висш ръководен орган на
Областното ръководство.
/2/ Областната конференция се състои от:
-

делегати, избрани от Общинските конференции;

-

всички членове на пленарния състав на Общинските ръководства;

-

всички членове но Обл. КРК;

-

членовете на пленарния състав на Областното ръководство.

/3/ Областната конференция:
1. избира постоянен състав на Областното ръководство, което се състои
до 9 души, в това число председател, зам.председател и секретар;
2. обсъжда и избира кандидатури за народни представители по критерий,
определени от Експертния съвет, и ги предлага на Управителния съвет за
утвърждаване;

3. обсъжда и утвърждава кандидатури за представителство в местната
власт по предложение на Общинските ръководства;
4. обсъжда, дава становища и решения по всички съюзни, политически,
икономически и други общественозначими проблеми.

/4/ Редовната Областна конференция се провежда веднъж годишно,
като отчетна или отчетно-изборна по решение на ПП, а извънредна може
да бъде свикана от:
-

пленарния състав на Областното ръководство,

-

по искане на най-малко 1/3 от председателите на съставните общински
ръководства;

-

по искане на висшестоящ ръководен орган на партията.

Чл. 32. Ill Ръководен орган на територията на всеки регион в периода
между Областните конференции е Областното ръководство.
/2/ Областното ръководство има пленарен състав, в който с право на
глас участват председателите на общинските ръководства, членовете на
Управителния съвет, народни представители, кметове на общинските
центрове и областните управители.
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провеждат най-малко веднъж на 3 месеца. Заседания се свикват от
председателя на Областното ръководство по искане на 1/3 от членовете на
пленарния му състав, или от висшестоящ орган.
/4/ Областното ръководство организира изпълнението на решенията
на Регионалната конференция и висшестоящите ръководни органи. То
ръководи цялостната дейност на партията на територията на региона.

IV. ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 33. За пропагандиране на целите и идейните ценности на БЗНС
/Обединен/-Никола Петков, сред най-широки обществени слоеве на

българското общество, успешното осъществяване на съюзната стратегия и
за привличането на жените в политиката създава клубове на жените
земеделки.
Чл. 34. Клубове на жените-земеделки е масова, независима
обществена организация на български жени, които споделят целите,
идеите и традициите на организацията.
Чл. 35. За осъществяване на своите цели БЗНС /Обединен/-Никола
Петков може да създава и други обществени организации по политически,
съсловно-професионален и идеен принцип на общинско, регионално и
национално равнище.

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ

Чл. 36. Ill БЗНС /Обединен/-Никола Петков набира средства от
членски внос, дарения и завещания, субсидии и по всички други
непротиворечащи на законите на страната начини.
Ill Имуществото на организацията се състой от право на собственост
върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, право върху
обекти на интелектуална собственост и др.
/3/ Имуществото се стопаниства от ПП, Областните, Общински и
местни ръководства.
Чл. 37. Български земеделски народен съюз /Обединен/-Никола
Петков има собствени банкови сметки.
Чл. 38. Ill Размерът на задължителния членски внос се определя от
ПП преди всяка отчетна или отчетно-изборна кампания.
/2/ Управлението и разходването на постъпленията по сметки на
организацията се извършва от ПП.
/3/ Начинът на събиране, отчетността и контрола на средствата,
както и откриването на банкови сметки се определят в отделна инструкция
на ПП.

VI. с и м в о л и
Чл. 39. Символите на БЗНС /Обединен/-Никола Петков са:
1. знаме с оранжев цвят, зелени букви и зелени ресни по края на знамето
2. емблема - три четирилистни детелини.

Чл. 40. Празник на съюза е Общосъюзния земеделски събор на 6-ти
май /Гергьовден/.

Чл. 41./1/ БЗНС /Обединен/-Никола Петков има печат с кръгла форма
с надпис “ БЗНС /Обединен/-Никола Петков”, като в средата е изобразено
логото на Организацията и надпис “Постоянно присъствие” .

/2/ Областните, общинските и местните организации имат печат с
кръгла форма с надпис БЗНС /Обединен/-Никола Петков, като в средата е
изобразено логото на Организацията и надпис, указващ името на
съответната регионална организация.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Български земеделски народен съюз /Обединен/-Никола Петков
се образува в съответствие с чл.7 от закона за Политическите партии
/ЗПП/, за неопределен срок и прекратява дейността си съгласно чл.22, 23 и
24 от ЗПП.
§2. Български земеделски народен съюз /Обединен/-Никола Петков е
юридическо лице и се представлява от своя Главен секретар .
§3. /1/
Всеки орган на Българския земеделски народен съюз
/Обединен/-Никола Петков може да заседава и взема решения при кворум
от повече от половината си членове.

Ill Всеки член на Българския земеделски народен съюз /Обединен/
Никола Петков има право на един глас. Гласуването е явно или тайно-по
решение на съответния орган, който провежда избора
/3/ При провеждане на конференции на областните и общински
организации, ако в обявения час не се набере необходимият кворум се
изчаква един час. След което събранието се провежда с присъстващите
членове.
§4. Членовете на Постоянното присъствие и ВКРС не могат да бъдат
избирани за членове на общински или окръжни ръководства.
§5.
Заседанията на всички местни органи и организации при
извънредни ситуации породени от локален конфликт се представляват от
член на ПП.
§6. Адрес на организацията:
гр.София, ж.к.”Стрелбище”, бл.7, вхГВ”, ет.2, ап.4.
§7. Този устав е приет на учредително събрание на Българския
земеделски народен съюз /Обединен/ - Никола Петков, състояло се на
12.08.2000 г. и влиза в сила от деня на неговото приемане, като се вписва в
съда по реда определен в чл.9 от ЗПП.

