НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
ГЛАВА ПЪРВА
СЪЩ НОСТ И ЦЕЛИ
Чл. 1. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З, наричан по-нататък
“Съюзът” е политическа партия, чрез която членовете й упражняват
основното си право на сдружаване за формиране и изразяване на
политическата си воля на граждани чрез избори или по друг
демократичен начин, като организацията и дейността се осъществяват в
рамките на Конституцията, законите и в съответствие с този устав в
полза на членовете си.
Чл. 2. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З е приемник на идеите на
учредения през 1899 година Български Земеделски Съюз и осъществява
дейността си в съответствие с Политическата си програма, чиято
основа е автентичната българска земеделска идеология, най-пълно
разработена и обоснована от Александър Стамболийски в неговите 25
принципа.
Чл. 3. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З подчинява дейността си
на националните интереси на България и работи с политически
средства:
1. Благоденствието, нравственото и духовно развитие на българския
народ и на всеки български гражданин;
2. Икономическия и социални прогрес на нацията.
3. Развитието
на земеделие, на българското село,
пълното
използване
на
частната,
кооперативната
и
държавната
собственост на основата на екологичната политика на държавата,
4. Защита на интересите на земеделските труженици, занаятчиите,
интелигенцията и заетите с дребен и среден бизнес;
5. Демократично изграждане и функциониране на институциите на
Република България като социална и правова държава;
6. Гарантиране на съвкупността от конституционно определените
права на личността и на условията за нейната пълноценна изява и
реализация;

7. Осигуряване на достойни условия на живот за всеки български
гражданин чрез механизмите на държавата, социалното
партньорство и утвърждаване на принципите на човешката
солидарност;
8. Гарантиране на суверенитета, вътрешната и външ ната сигурност
на страната;
9. Преодоляване на политическата конфронтация и постигане на
национално съгласие по ключови въпроси на националното
развитие.
Чл. 4. /1./ БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З е за:
1. Мир, хляб, свобода и народовластие.
2. Регламентирани възможности за участие на всеки гражданин в
управлението на обществото и държавата.
3. Парламентарна република.
4. Равни права и задължения на всички граждани.
5. Възраждане
и
развитие
на
необходимите
морални
добродетели на българския народ.
6. Единението на нацията и активното участие на Република
България в общоевропейските интеграционни процеси.
11.1
За реализиране на основните си цели БЪЛГАРСКИЯТ
ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З преследва следните задачи:
1. Участва в изборите и излъчва представители в държавната
власт.
2. Разработва и поставя на обсъждане пред обществото проекти
за решаване на конкретни социални проблеми.
3. Поддържа контакти с политически и обществени организации
у над и в чужбина.
4. Пропагандира идеите на Александър Стамболийски и тяхното
приложение в икономиката, политиката, социалната и духовната сфера.
5. Координира и подпомага дейността на своите членове с оглед
участието им в различни граждански инициативи.
6. Развива информационна, издателска и други разреш ени от
закона дейности във връзка с реализирането на целите си и задачите си
и за подпомагане на издръжката.

ГЛАВА ВТОРА
ЧЛ ЕН СТВО В БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
Чл. 5. /Е / Член на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З може да
бъде всеки български гражданин с избирателни права, който приема
Устава и Програмата на Съюза и не членува едновременно в други
политически организации.
/2./ Членовете на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮЗ
имат равни права и задължения във вътрешно-съюзния живот.
Чл. 6. Всеки член на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З има
право:
1. Да участва в управлението на Съюза, да бъде информиран за
неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от
резултатите от неговата дейност по реда, предвиден в устава.
2. Да избира и да бъде избиран в съюзните органи на основата на
този Устав.
3. Да участва в цялостния живот на Съюза.
4. Свободно да излага своите виждания и мнения по различни
въпроси, да ги поставя на обсъждане и да ги защитава.
5. Да критикува свободно слабостите и грешките в дейността на
съюзните органи на всички равнища.
6. Да има достъп до информацията за дейността на всички
съюзни органи.
Чл. 7. Всеки член на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
е
длъжен:
1. Да работи активно и последователно за постигане на целите на
Програмата на Съюза и да спазват неговия Устав.
2. Да допринася с дейността и поведението си за издигане на
престижа, ролята и мястото на Съюза в обществото и
държавата.
3. Да работи за развитието на демокрацията.
Да изпълнява
решенията
на
Конгреса
на
БЪЛГАРСКИЯТ
ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З и други съюзни форуми.
4. Да прави имуществени вноски, определени по вид, размер и
начин с решение на органа, предвиден в устава.
5. Да не използва членството си в Съюза за цели, противоречащи
на закона, Устава и добрите нрави.

Чл. 8. /Е / За задълженията на Съюза членът отговаря до размера
предвидените по устав имуществени вноски. Членът не отговаря лично
за задълженията на Съюза.
/2./ Членските права и задължения, с изключение на
имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други
лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл. 9. Приемането на нови членове на БЪЛГ АРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ
СЪЮЗ става по тяхно писмено или устно изявено желание, в тяхно
присъствие с решение на събрание на местната земеделска дружба,
взето с обикновено мнозинство на присъстващите.
Чл. 10. Членството в БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
се
прекратява:
1. По писмено изразено желание на съюзния член до местната
земеделска дружба, в която членува.
2. По решение на местната земеделска дружба, която при
изключване го освобождава.
3. При смърт и загуба на дееспособност.
Чл. 11. /1./ За нарушение на Съюзния устав се налагат следните
наказания:
1. Забележка.
2. Предупреждение.
3. Изключване.
12.1
Не може да бъде налагано същото или по-леко по тежест
наказание, когато нарушението е извършено в тримесечен срок
от налагане на предходното наказание.
/ 2.1 Наказанията на провинилите се съюзни членове се налагат в
тяхно присъствие на събрание на местната земеделска дружба
или от Управителния съвет на Съюза.
/4./ Наказание на член може да бъде наложено и в негово
отсъствие, ако се установи, че е надлежно поканен и до
провеждане на събранието не е посочил основателна причина за
своето отсъствие.
/5./ Реш енията за налагане на наказания се вземат с мнозинство
от 2/3 от присъстващите.
16 . / Реш енията за изключване може да бъде обжалвано пред
висшестоящия колективен орган.

ГЛАВА ТРЕТА
СТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
Чл. 12. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З
се изгражда на
териториален принцип, съобразно административно-териториалното
деление на страната. По решение на Управителния съвет на Съюза
могат да се организират постоянни и временни структури с
координиращи функции.
Чл. 13. /1./ М естната земеделска дружба е основна териториално
обособена структурна единица на Съюза. Тя не може да им а по-малко
от 5 члена.
12.1
Събранието на местната земеделска друж ба е нейният
висш орган. Провежда се най-малко веднъж годишно и се свиква по:
1. Решение на председателя на местната земеделска дружба;
2. Решение на съюзните ръководства;
3. Искането на най-малко 1/3 от членовете на дружбата.
/3./ Събранието на местната земеделска дружба избира:
1. Ръководство на дружбата в състав: председател, заместникпредседател и членове. Местни земеделски дружби, които имат помалко от 10 члена избират само председател и секретар.
2. Контролната комисия в състав: председател, секретар и член. Честни
земеделски дружби, които имат по.малко от 10 члена избират само
контрольор.
3. Делегати за общинските конференции, като председателите на
местните земеделски дружби са делегати по право.
4. Предлага кандидатури на съюзните дейци за избор на местни органи
на власт и управление.
4. Ръководството на местната земеделска дружба организира и
ръководи дейността й за изпълнение на Програмата на Съюза и на
решенията на съюзните форуми.
5. Контролната комисия или контрольорът контролират
финансовата и деловодната дейност на ръководствата на местните
земеделски дружби.
Чл. 14. /1./ М естните земеделски дружби на територията на една
община образуват Общ инска земеделска дружба.
/2./ Конференцията на Общинската дружба е нейният висш
орган.
1. Провежда се най-малко веднъж годишно.

2. Свиква се от председателя на Общинската земеделска дружба по
негово решение или от ръководството на Общинската земеделска
дружба по искане на 1/3 от членовете на ръководството, както и по
искане на 1/3 от ръководствата на местните земеделски дружби.
/3./ Отчетно-изборната конференция се провежда най-малко
веднъж на две години по решение на Управителния съвет на Съюза.
1. Избира ръководство на Общинската земеделска дружба в състав:
председател, зам.председател, секретар и членове.
2. Избира контролна комисия на Общинската земеделска дружба в
състав: председател, заместник председател, секретар и членове.
3. Председателят на Общинската земеделска дружба и председателят
на контролната комисия
са делегати по право на областната
конференция.
Чл. 15. /1./ Общинските земеделски дружби на територията на една
област образуват Областна земеделска дружба.
12.1 Конференцията на Областната земеделска дружба е
нейният висш орган:
1. Провежда се най-малко веднъж годишно.
2. Свиква се от председателя на Областната земеделска дружба по
решение на областното ръководство или по искане на 1/3 от неговите
членове, както и по искане на 1/3 от ръководствата на Общинските
земеделски дружби.
/3./ Отчетно-изборната конференция се провежда най-малко
веднъж на две години по решение на Управителния съвет на Съюза.
/4./ Отчетно-изборната конференция на Областната земеделска
дружба:
1. Избира ръководството на Областната земеделска дружба в състав:
председател, заместник-председател, секретар и членове;
2. Избира контролната комисия на Областната земеделска дружба в
състав: председател, заместник-председател, секретар и членове.
3. Председателят на Областното ръководство и председателят на
Областната контролна комисия са делегати по право на Съюзния
конгрес.
ОРГАНИ НА УП РАВЛЕНИЕ
Чл. 16. /1./ Конгресът /общ ото събрание/ е върховен орган на
БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮЗ. Той решава всички въпроси,
които са от неговата изключителна компетентност съгласно закона и
устава:
1.Приема, изменя и допълва Устава на Съюза.

2.Приема, изменя и допълва Политическата програма на Съюза и
други вътрешни актове.
3.Определя броя на членовете на Управителния съвет и на
Контролния съвет, избира и освобождава членовете им;
Членовете на Управителния съвет и Контролния съвет са
делегати по право на следващия Съюзен конгрес;
4. Взема решение за прекратяването на Съюза.
5. Приема бюджета на Съюза за периода между конгресите.
6. Приема, изслушва и се произнася по отчетите на
Управителния и Контролния съвети;
7. Отменя решения на други органи на Съюза, които
противоречат на закона, на устава или на други вътрешни
актове, регламентиращи дейността на Съюза.
8. Решава и всички въпроси, които счете за необходимо.
12.1 Конгресите са редовни и извънредни.
/ 2.1 Редовни конгреси се свикват веднъж на 4 години.

/4./ Извънредни конгреси се свикват когато се налага да се
вземат важни решения за дейността на Съюза. Те се свикват по
решение на Управителния съвет или по искане на 1/3 от неговия
състав.
15.1 Датата, мястото, дневният ред на конгреса, нормата на
представителство и по чия инициатива то се свиква се обявяват
най-малко 30 дни предварително. Уведомяването се извършва
чрез ДВ, съобщения в централния печат, обявление в сградата по
адреса на управление и с писма до Общинските ръководства.
/6./ Реш енията се вземат само по въпроси на дневния ред,
включени в поканата.

Чл. 17. /1./ Управителният съвет на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ
СЪЮЗ е висш орган, който организира и ръководи дейността на Съюза
между два конгреса.
/ 2 . / Членовете на Управителния съвет се
избират
от
Конгреса за срок, не по-дълъг от пет години.
/3./ У правителният съвет се свиква по решение на Постоянното
присъствие или по искане на 1/3 от членовете на Управителния съвет.
/4./ Заседанията на Управителният съвет се ръководят от
председателя на БЪЛГА РСКИ ЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З или изрично
упълномощен от него член на Управителния съвет.

15 . / Управителният съвет решава всички въпроси, предвидени

по закон
и устава, освен тези, които са от изключителната
компетентност на други орган. Освен това е компетентен да.
1. Избира от своя състав председател на БЪЛГАРСКИЯТ
ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З, който влиза по право в състава на Постоянното
присъствие на Съюза.
2. По предложение на председателя на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ
СЪЮЗ избира от своя състав Постоянно присъствие, заместникпредседател и секретари на Съюза.
3. Избира главен редактор на съюзния орган.
4. Утвърждава годишния бюджет на Съюза.
5. Утвърждава кандидатурите на сдружените земеделци за висши
органи на държавната власт и управление по определен от самия
Управителен съвет ред;
6. Взема решения за влизане в коалиции и предизборни съюзи, както и
за излизането от тях.
7. Приема отчетите на парламентарната група на Съюза, на
Постоянното
присъствие на Съюза и на председателя на
БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
8. Определя реда за издигане на кандидатури и избор на делегати и
членове на съюзни ръководства.
9. Организира дейността на Съюза за постигане на програмните цели и
за изпълнение на реш енията на Конгреса.
10. С единодушие приема решения за разпореждане с имуществото на
Съюза, а след прекратяване относно ликвидацията му.
11. Носи отговорност за определяне реда и организиране извършването
на дейността на Съюза.
т. 12. Управителният съвет може да удостоява със звание “ПОЧЕТЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛ”
заслужили
председатели
на
съюза,
след
освобождаването им от длъжност.
т.З. Председателят подписва всички документи от името на
БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮЗ и може да упълномощава за
това заместник-председателя или секретар на Постоянното
присъствие.
Заместник-председателят е конкретното лице по чл. 30 от Закона
за политическите партии, което отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията. Останалите права и
задължения
на
заместник-председателя
се
определят
от
Председателя.

Чл. 18. Председателят на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З:
1. Организира и ръководи работата на Управителния съвет и на
Постоянното присъствие за изпълнение рвшегтоЯТА НА
Конгреса.
2. Представлява Съюза пред държавни, политически органи и
организации, юридически и физически лица в страната и чужбина.
3. Председателят подписва всички документи от името на
БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ и може да упълномощава за
това
заместник-председателя или секретар
на Постоянното
присъствие.
Заместник-председателят е конкретното лице по чл. 30 от Закона
за политическите партии, което отговаря за приходите, разходите и
счетоводната отчетност на партията. Останалите права и
задължения
на
заместник-председателя
се
определят
от
Председателя.
Чл. 19. /1./ Постоянното присъствие е постоянно действащ колективен
орган н а Управителния съвет.
/2./Постоянното присъствие взема решенията си с мнозинство
от присъстващите членове.
/3./Постоянното присъствие отчита дейността си пред
Управителния съвет най-малко веднъж в годината.
Чл. 20. Контролният съвет на Съюза:
1. Избира
измежду
своите
членове
ръководство
в
съставш редседател, заместник-председател и секретар.
2. Контролира за точното изпълнение на решенията на конгреса и
на Управителния съвет.
3. Съблюдава спазването на съюзния Устав.
4. Произнася се по постъпили жалби и сигнали.
5. Дава становище по имуществени правоотношения на Съюза и
следи за правилното упражняване на финансовата и деловодната
дейностГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. /1./ БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З има печат с кръгла
форма с две окръжности с един център, между които е разположен
надпис: БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З и в средата, оградена
от по-малка окръжност, четирилистна детелина на бял фон.
12.1 Областните, общинските и местните земеделски дружби
имат печат с печат с кръгла форма с две окръжности с един център,
между които е разположен надпис: БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ
СЪЮЗ и седалището на дружбата, а в средата, оградена от по-малка
окръжност, четирилистна детелина на бял фон.
Чл. 22. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
четирилистна детелина в горния ляв ъгъл,
Александър Стамболийски, над него и
БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З, а
земеделската дружба и нейното седалище.

има оранжево знаме с
в средата ликът на
в полукръг надпис
отдолу се изписва

Чл. 23. БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З е ю ридическо лице със
седалище в гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 67 вх. А ет. 4 an. 7
Чл. 24. /1./ Редовни са събранията на всички структури на местните,
общинските и областните земеделски дружби, Управителният и
Контролният съвети, Постоянното присъствие и Конгреса, когато
присъстват повече от половината от техните членове или делегати,
освен ако по друг текст на устава не се изисква квалифициран кворум.
12.1 Всички решения се вземат с явно или тайно гласуване по
решение на съответния форум и с обикновено мнозинство на
присъстващите, освен ако по закон или по друг текст от Устава не се
изисква квалифицирано мнозинство.
И М УЩ ЕСТВО И Ф ИНАНСИРАНЕ
Чл. 25. /1./ Дейността на Съюза се финансира от собствени приходи и
държавна субсидия.
12.1 Собствените приходи на Съюза могат да бъдат от:
- членски внос;
- приходи от недвижими имоти;
- приходи от издателска дейност, авторски права и ползване на
интелектуална собственост;
- дарения и завещания от физически лица;
- дарения от юридически лица.

/3./ Съюзът не може да получава дарения под условие,
анонимни дарения над размера, предвиден по закон, дарения от едно и
също физическо или юридическо лице, когато сумата надхвърля
30 000лв., средства от предприятия с над 50 % държавно или общинско
участие или от предприятия, изпълняващи по договор държавна или
общинска поръчка, средства от чужди правителства или от
чуждестранни държавни предприятия и организации.
/4./ Действията по разпореждане и стопанисване на
имуществото се извършват по решение на Управителния съвет от
председателя на БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З
или
оправомощено от него лице.
Чл. 26. БЪЛГ АРСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З има собствени банкови
сметки.
Чл. 27. /1 /БЪ ЛГА РСКИ ЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮ З прекратява своята
дейност при:
1. Саморазпускане по решение на конгреса, взето с мнозинство 2/3
от присъстващ ите делегати;
2. Сливане с или вливане в друга партия по решение на конгреса,
взето с мнозинство 2/3 от присъстващите делегати;
3. Решение за разделяне на две или повече партии;
4. Разпускане с решение на Софийски градски в случаите и по ред,
предвидени в закона.
12.1 При прекратяване на Съюза по т. 1 - 3 конгресът приема
решение за разпореждане с имуществото му.
Чл. 28 /1/ БЪЛГАРСКИЯТ ЗЕМ ЕДЕЛСКИ СЪЮ З се образува без
определен срок.
/2/ Настоящият Устав и неговите изменения и допълнения
влизат в сила от деня на вписването в съдебния регистър.
Настоящият изменен и допълнен Устав е приет на извънредния
XL Конгрес /общ о събрание /на БЪЛГАРСКИЯ I ЗЕМ ЕДЕЛСКИ
СЪЮЗ, състоял се на 11.12.2005г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ;/
/Гено Стоянов Генов/

