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У С Т А В
на
БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН
СЪЮЗ - ЕДИНЕН

I. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА-БЗНС - ЕДИНЕН
—

ЧЛ,

1.

Българският земеделски народен съюз - единен е де
мократична. обществено-политическа организация, ко
ято действува в съответствие с Конституцията и за
коните на Република България, на основата на свои
Устав и Програма.

ЧЛ.

2,

Основна цел на Българския земеделски народен съюз единен е благоденствието на народа и на всеки граж
данин на Отечеството.

ЧЛ.

3.

българският земеделски народен съюз - единен рабо
ти за национално единение и сигурност; за ефектив
на икономика с приоритет на земеделието; за утвърж
даване на демокрацията; за ред и законност, подкре
па на социално слабите; за съхранение и развитие на
националната култура.
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II. ЧЛЕНСТВО В БЗНС - ЕДИНЕН
ЧЛ.

Ц.

Член на БЗНС - единен може да бъде всеки пълнолетен
и дееспособен гражданин, който приема Програмата и
Устава на Съюза и не членува в други политически ор
ганизации,

Всеки член на БЗНС - единен има право:
/1/ да избира и да бъде избиран в съюзните органи;
/2/ свободно да излага и отстоява свои виждания,мне
ния и съображения по всички въпроси, отнасящи се
до дейността на Съюза;
/3/ да участвува в Живота на организацията и да осъ
ществява съюзната политика и решения;
/Ц/ да иска и да получава информация от всички съюз
ни органи за тяхната дейност;
/5/ да участвува с предложения при формирането на
съюзната политика, които не са в противоречие
със земеделската идеология;
/6/ да присъствува лично, когато се обсъжда съюзното
му положение и дейност.
Всеки член на БЗНС - единен, е длъЖен:
/1/ да спазва Устава и да работи за постигане целите
на Програмата на Съюза и земеделската идеология;
/2/ да развива и утвърждава демократизма във вътрешноСЪЮЗНИЯ ЖИВОТ;

/3/ да разяснява, провежда и защищава съюзното един
ство и политика;
/Ц/ да участвува редовно в събранията на местните зе
меделски друЖби и другите ф о р м и на организационен
Живот на Съюза;
/5/ да плаща редовно членски внос и да следи съюзния
вестник,
■

Членовете на БЗНС - единен имат равни права и за
дължения във вътрешносъюзния Живот.
Членството в БЗНС - единен е доброволно.
/1/ Кандидатите за членове на БЗНС /е/ подават заяв
ление и автобиография до земеделската друЖба по
местоживеене. Кандидатите да имат и двама поръчи
тели ,

3.
{r ?

/2/ Заявлението се разглежда и обсъжда от общото съ
брание на местната земеделска дружба, в едноме
сечен срок след подаването му, в присъствието на
кандидата.
/3/ За приет се счита кандидатът, за който са гласу
вали половината,плюс един от присъствуващите чле
нове.
/Ц/

При промяна на местоживеенето, съюзният член, в
едномесечен срок се отчислява и зачислява на но
вото местоживеене.

9.

Членовете на Земеделския съюз притежават членска
книжка, която се издава ат съответното общинско
ръководство, в срок от един месец,

10.

Членуването в 53ИС - единен се прекратява:
/1/ по искане на съюзния член;
/2/ при обявяване на недееспособност, или смърт;
/3/ поради изключване;
/Ц/

11.

при неплащане на членски внос за една година-.
За нарушения на Устава на БЗНС - единен се на
лагат: обръщане на внимание; изваждане от със
тава на ръководен орган; изключване.

/1/ Местната земеделска дружба изключва съюзен член,
като предложението за това изключване се обсъжда
от общо събрание, в което участвуват две трети
от числения състав.
Предложеният за изключване съюзен член трябва да
Бъде известен писмено, най-малко 10 дни преди на
сроченото събрание и да бъде поканен за участие
в събранието.

4.

Наказанието се налага с решение на събранието
на местната земеделска дружба, за което са гла
сували най-малко две трети от присъствуващите
членове,

.
.

/2/ Съюзните ръководства не могат да изваждат от
състава свои членове, а органът, който ги е из
брал,
ЧЛ. 12.

Наложените наказания по ал, /1/ и /2/ от чл, 11
могат да бъдат обжалвани пред висшестоящите кон
тролни органи в едномесечен срок, които са длъжни
също в едномесецен срок да вземат отношение, а съ
що така пред Върховния съюзен съвет и конгреса,

ЧЛ. 13.

Напусналите БЗНС - единен могат да кандидатствуват отново за приемане в Съюза след шест месеца,
а изключените - след една година,
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III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА И ОРГАНИ
‘ НА БЗНС - ЕДИНЕН
ЧЛ. 14,

Българският земеделски народен съюз - единен е
юридическо лице със структурни звена, изградени
на територията на Република България.

ЧЛ. 15,

Българският земеделски народен съюз - единен
осъществява съюзната си дейност на основата на
принципите на:

А
с •

/1/ колективност при изработване и взимане на реше
ния на всички равнина
/2/ избсрност на съюзните органи и членовете на ръ
ководствата на всички нива, с тайно гласуване,с
възможност за алтернативност на кандидатурите,с
обикновено мнозинство от присъствуващите.

5

.

/3/ гласност в дейността на всички органи и земе
делски друЖби; всеки съюзен член да има дос
тъп до всички решения на органите на Съюза;
/Ц/

отчетност на съюзните органи и членовете на
ръководствата на всички равнища пред органите
и дружбите, които са ги избрали;

/5/ мандатност - до два последователни изборни ман
дата за изборните общосъюзни органи и ръководст
вата на всички равнища;
/6/ алтернативност на концепции на основата на Про
грамата на БЗНС /е/ и в рамките на организационната структура на Съюза.
ЧЛ.

16. Събранията, конференциите, конгресите и заседа
нията на Управителния съвет, Постоянното присъс
твие, Върховния съюзен съвет и Контролния съвет:
/1/ са редовни, ако присъствуват най-малко половина
та, плюс един от членовете, или делегатите;
/2/ взимат решения с обикновено мнозинство, освен,
ако изрично не е посочено друго.

I

ЧЛ.

17. За всички събрания, конференции, конгреси и за
седания на съюзните органи и ръководства се во
дят протоколи.

ЧЛ.

18. Организационната структура на БЗНС - единен
включва: местни земеделски друЖби, общински зе
меделски друЖби и общосъюзни органи - конгрес,
Върховен съюзен съвет, Управителен съвет, Постоянно присъствие и Контролен съвет.

М е с т н а

з е м е д е л с к а
д р у ж б а

ЧЛ. 19.

Местната земеделска дружба е основно звено на
БЗНС - единен. Тя не може да има по-малко от
5 членове. Когато в населеното място няма зе
меделска дружба, членуването става в най-близ
ката дружба на общината.

ЧЛ. 20.

Висш орган за осъществяване на дейността на
местната земеделска дружба е събранието, което
се провежда един път на месец. То може да се
свика от ръководството на дружбата, или по пред
ложение на най-малко една трета от членовете,

ЧЛ. 21.

В края на всяка година се провеждат отчетни събрания.

*
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На всеки две години се провеждат отчетно-избор
ни събрания, на които се приемат отчети за дей
ността на дружбата и контролната комисия и се
избира ръководство, състоящо се о т : председател,
заместник-председател, секретар, касиер и члено
ве; контролна комисия в състав: председател, се
кретар и членове; делегати за конференции на об
щинската земеделска дружба.

“

ЧЛ. 22.

Местната земеделска дружба издига кандидатури на
своите съюзни членове в органите на БЗНС - единен
в местнати органи на държавната власт и управле
ние.
О б щ и н с к а

ЧЛ. 23.

з е м е д е л с к а
д р у ж б а

Местните земеделски дружби на територията на об
щината образуват общинска земеделска дружба.

2 Ц.

Конференциите на общинската земеделска дружба
са отчетни и се провеждат веднаж на една годи
на. Те могат да се свикат и извънредно от ръко
водството на дружбата, по инициатива на една
трета от членовете на общинската земеделска
дружба, или по препоръка на Управителния съвет.

25,

Отчетно-изборни общински конференции се провеж
дат на две години, разглеждат и взимат решения
по отчетите на общинското ръководство и на контролната комисия;'приемат отчет за Финансовата
дейност на общинската дружба и бюджета за след
ващия период, избират председател и ръководство,
От своя състав ръководството избира заместникпредседател, секретароИ касиер; избират и контролна комисия в състав: председател, секретар и чле
нове,
Само редовно отчетени дружби избират и изпращат
делегати за конференции; конгрес на 53НС - еди
нен и върховни съюзни съветници по норма на
представителство, определена от Управителния съ
вет на Съюза; издигат кандидати за членове на
Управителния съвет и Контролния съвет, които се
предлагат за избиране от общинските земеделски
дружби на делегатски конференции.

26.

Общинското ръководство на БЗНС - единен:
/1/ ръководи дейността на местните земеделски друж
би;
/2/ представлява Съюза на общинско равнище във вза
имоотношенията му с органите на местно самоуп
равление и обществените организации и движения;
/3/ предлага кандидатури на съюзни членове в общин
ските органи на държавната власт и управление.

8'

К о н г р е с
ЧЛ. 27,

Върховен орган на БЗНС - единен е

I

конгресът.

К о н г р е с ъ т :

1

/1/ приема Програма и Устав на БЗНС - единен;
/2/ изслушва отчетите на Управителния съвет и
Контролния съвет;
/3/ определя общата политика на Съюза;
/Ц/ избира съюзен секретар, Управителен съвет и
Контролен съвет.
Броят на членовете на общосъюзните органи
се определя от конгреса.
Of

ЧЛ.

28.

Конгресите се свикват веднаж на две години, с
решение на Върховния съюзен съвет.
Извънредни конгреси се свикват с решение на
Върховния съюзен съвет, по инициатива на една
трета от членовете му, Управителния съвет,или
по искане на една трета от общинските 'земедел
ски дружби.
В ъ р х о в е н

ЧЛ.

29.

ЧЛ. 30.

с ъ ю з е н

с ъ в е т

Върховният съюзен съвет се свиква за решаване
на въпроси от компетенцията на конгреса, при
невъзможност да се свика извънреден конгрес.
Върховният съюзен съвет се свиква по предложе
ние и решение н а ; Лостоянното присъствие, или
Управителния съвет, или по искане на една тре
та от върховните съюзни съветници, или на една
трета от общинските земеделски дружби.

9.

ЧЛ.31,

Върховният съюзен съвет се състои от: върховни
съюзни съветници, избран на конференции, члено
ве на Управителния съвет и Контролния съвет,
народни представители и министри, нечленуващи в
другите съюзни органи
Заседанията на Върховния съюзен съвет се
д я т о т съюзния секретар,

Ч л .32 О Т Т С р - Ч Л ,
пд

[~ 'ГДГ*НП

P e Iiehlie НА ВСС
от 25 юли 1392 г.

32.

ръково

Върховният съюзен съвет избира съюзен съд, който да решава окончателно всички взаимоотношения
в БЗНС /е/, свързани с изключителни нарушения на
Устава.

/1/ Броят на членовете на
с ъ ю з н и я
съд
се определя от Върховния съюзен съвет. Членовете
на състава на съюзния съд трябва да имат по-мал
ко 20 години редовно членство на Земеделския съюз.

I
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/2/ Върховният съюзен съвет избира председател, секре
тар и членове на съюзния съд.
/3/ Съюзният съд заседава по искане на местната, об
щинската земеделски дружби; Постоянното. присъствие.?
Управителния съвет и Контролния съвет.
/4/ Съюзният съд взима съответни решения с обикнове
но мнозинство от участвуващите в заседанието,
/5/ Съюзните дейци, чиято дейност е предмет на раз
глеждане пред съюзния съд, се поканват да се
явят на заседанието и дадат обяснения. Тяхното
неявяване не спира разглеждането на делата,
/6/ За работата на съюзния съд, Постоянното присъсвие на БЗНС /е/ изготвя правилник,

У п р а в и т е л е н
ЧЛ, 33.

с ъ в е т

Управителният съвет организира дейността на
Съюза чрез избрани от състава му работни ко
мисии за постигане на целите и задачите, ут
върдени от конгреса и върховния съюзен съвет,
У п р а в и т е л н и я т

съвет:

/1/ обсъжда и решава въпроса за политически спора
зумения, предизборни съюзи и правителствени
коалиции;
/2/ приема ежегоден отчет за Финансовата дейност
на 53НС /е/, утвърждава бюджета на Съюза и
одобрява структурата и щата на помощните орга
ни; определя размера на членския внос и разпре
делението МУ;

С'<

/3/ обсъжда и утвърждава кандидатури на съюзни чле
нове за народни представители, министри и за
други ръководни длъжности в централните органи
на държавната власт и управление;
/4/ изслушва информация за дейността на парламентар
ната група, министрите и други съюзни членове на
ръководма работа в централните държавни органи;
/ЗА избира Постоянно присъствие от предложена алтер
нативна листа от съюзния секретар, който прави
функционално разпределение на избрания състав;

е"

/6/
НОВА АД.7 на чл.33
СЪ ГД АС НО РЕДЕН И Е НА ,.7/
ВСС от 25 юли 1392 г
ЧЛ. 34.

*п

избира главния редактор на вестник "Земеделско
знаме".
избира председател на УС на БЗНС /е/ измежду чле
новете на съвета.
Управителният съвет на БЗНС /е/ се свиква с ре
шение на Постоянното присъствие, по искане на
една трета от членовете на Управителния съвет,
или по инициатива на една трета от общинските
земеделски дружби, но не по-рядко от веднаж на
\шест месеца.

ВЙР!Ю С Д Р Й Г И Ш А
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П о с т о я н н о
ЧЛ, 35.

.

п р и с ъ с т в и е

Постоянното присъствие на бЗНС - единен:
/1/ организира изпълнението на решенията на конгреса,
на Върховния съюзен съвет и Управителния съвет на
Съюза;
/2/ упражнява ръководни, координационни и представи
телни функции;
/3/ разработва и упражнява бюджета и управлява имуще
ството на Съюза;
/Ц/

изгражда и ръководи секции от специалисти за стра
тегическо и идеологическо развитие;

/5/ осъществява международна.а дейност на бЗНС /е/;
/6/ отчита периодично дейността си пред Управителния
съвет;
/7/ народните представители и министрите престават
да бъдат членове на Постоянното присъствие,
К о н т р о л е н
ЧЛ, 36.

с ъ в е т

Контролният съвет на БЗНС - единен:

/1/ следи и контролира за точното и навременно изпъл
нение на решенията на конгреса, Върховния съюзен
съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие,
общинските и местните земеделски дружби, и за спаз
ване на Устава;
/2/ разглежда и се произнася в двумесечен срок по жал
би и сигнали на съюзни ръководства и членове; ра
боти и следи за срочното и правилното разглеждане
на предложенията, сигналите, молбите, жалейте и
възраженията, постъпили в съюзните органи;
/3/ дава мнение по съставянето и проверява изпълнение
то на бюджета, изразходването на паричните и мате
риалните средства на Съюза и неговите подлепения,-както и за правилното стопанисване на съюзното
имущество;

/4/ прави предложения пред съответните органи на
БЗНС /е/ за решаване на въпроси на съюзната
дейност, които не са от неговата компетентност;
/5/ осъществява методично ръководство на контролни
те комисии на БЗНС /е/ на различни равнища;
/6/ предлага за наказание членове на Съюза, наруши
ли Програмата, Устава, бюджета и финансовата
дейност.
37.

Същите права и задължения,като изброените в чл.36
от настоящия Устав, имат и контролните комисии на
общинските и местните земеделски дружби, на съот
ветните нива,

38.

Контролният съвет на БЗНС - единен избира ръко
водства в състав: председател, заместник-предсе
дател, секретар и членове.
/1/ Ръководството свиква на заседание Контролния съ
вет и ежегодно се отчита пред него за своята ра
бота.
/2/ Председателят на Контролния съвет на БЗНС /е/
присъствува на заседанията на Управителния съвет.

IV. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО НА БЗНС. - ЕДИНЕН
39.

Финансовите средства и постъпления на БЗНС /е/
се Формират от членски внос, п р и х о д и от дарения,
помощи, имоти, спонсорство, съюзните издания,
материали и други.

40.

Годишните приходи и разходи на БЗНС /е/ и на об
щинските и местните земеделски дружби се опреде
лят от бюджетите им. Бюджетите им са редовни,до
пълнителни, или извънредни, гласувани съответно
от Управителния съвет и от ръководствата на друж
бите .

Българският земеделски народен съюз - единен се
представлява от съюзния секретар, който е стра
на по имуществени и трудовоправни договори и се
задължава с неговия подпис и с подписа на секре
таря на Постоянното присъствие, натоварен с протоколно решение на Управителния съвет,
Приемането на Финансови и други задължения, от
чуждавания. строежи, покупка, продажба и отдава
не под наем на имуществото, или обременяването
им с ипотека, става с решение на Постоянното при
съствие на БЗНС - единен,
Общинските и местните земеделски дружби се задъл
жават с подписа на председателя /заместник-пред
седателя/ и упълномощен член на ръководството и
могат свободно да се -разпореждат с имуществото
си. с изключение на недвижимите имоти, за които
се изисква предварително писмено съгласуване.или
решение на Постоянното присъствие на БЗНС /е/.

ПЕЧАТЕН ОРГАН. ЗНАМЕ. СИМВОЛ И ПЕЧАТ
НА БЗНС - ЕДИНЕН
Печатен орган на БЗНС - единен е вестник "Земе
делско знаме".
Знамето на БЗНС - единен е оранжево, със зелени
ресни и зелена четирилистна детелина и зелен над
пис: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.
Символ на БЗНС - единен е ЗЕЛЕНАТА ЧЕТИРИЛИСТНА
ДЕТЕЛИНА,
Печатът на БЗНС - единен е кръгъл с надпис наоко
ло: БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.с
ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА, разположена в средата.

Печатите на местните и общинските земеделски друж
би са със същата емблема и с наименованието на ме
стонахождението им.
ЧЛ.

46.

Празник на БЗНС - единен е СВЕТИ ГЕОРГИ П05ЕД0Н0СЕ1

ЧЛ.

47.

Химн на БЗНС - единен е ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ МАРШ, по текс'
и мелодия на Цанко Б. Церковски,

ЧЛ.

48.

Цветът на предизборните материали и бюлетина е
ОРАНЖЕВ.

Настоящият Устав е приет на Извънредния конгрес на
Българския земеделски народен съюз - единен, на заседание
то му от 22 март 1992 година и е задължителен за всички
сдружени земеделци и съюзни поделения.

