
.6 7u7t,;^,.r

)t

ca ruof,oa gt,

e,l,ac--^ .n),(Ao n - '*t, ,
t . r ' ,  ,  r ,

yu, eLa an- 6/l-^ l, / t -n- /.-r { u D r

...c- r&,,".t, /Xt"-4 -'.4rL" c^<l, v*--

/  1 (  . "  t  r z * * ,
, ,  l-  o r '-  r-.

d .-t 
: f+-!4"4/.4-41t4.,,f4)z f 

e"l*', ,'n-*'. ";,..,...+ ?a "-, ,,r'.

/" p (<,,/-.4),",,"+ ..aa-/-V'r,::..,::..424'7..-/- *,,,

/-. ̂ 'o e ".-tr -1.-,e-- ,^ .;-$$.""* -i4o-1n..- .-/;,* -
814 )a6 41t@4<)a tu u",tka,ttu'. nk.4 t.\
/ -  I  !

1.
4/

/)

//

1l'

!

^  E  ^  ' t (
' 1  - r l _ .  )  h  l - ,  l ^dgJL' <, lt eq{4^ .d7aw4

{ hAA" '<,r',o fu*t zatta,\ e,t
.' (tyarc"",t*,t, /L,a'244 ta eaaF?

^M "..*'n 4?a^iL4rtur d

-tue/r,,e^a 4

lnjt,.1 1/*;4^-;"."JQ*t^ 
!r,t, -*": r.ta-,y4( ^.t"-1'-.

b- L.};. -.1



I
l /
I  o .

4)

, 44 F)*-+2r",a * c, yf rfiAV* * ",- "qo* " p ** 7 rX",J a,,**, *_.74-.
l\4o c,r:a.4 -€,',2.,"-,+ 6-,o, a. f -.,t;.<ag>",.r+1,+ 

,*l,.r, A.._ua.. "- .,- -**f' 7"a'l''-'n;-) "'-"a*- (a"a .'d."\1n"/'-' -"*! 
!3a".,"-t<7rt**^.. t7J)27 --, ,--,."., ",'{.*y*..<,t<rt/"tp,fo")f.it* - 

k'
L .' ^ u , "v-t4 ''' la (;a';('-/''"-a '

Jrl* -f*.o r"n "* ,.-&yLner-" a ,u.:;.6 &icj }.a /14.
, ,-7t6-<.^ ,- lo {"/l*-- d oo / 4

. tr- /'alf*, 'tu2 7a *, A ." .," ,r. , . .
7A uf 19tn*" t* ahV*,.a-^ ...e4e.uz .
f ,ltv a';." "" 

l*, P+fu-2,^-z 
! dp"--..q2. .^ 714 r',4.re./,, .8.Lu.,o..

-P:r"(I--/,^ * *,Try 9",/";'*-*"4- y

-rv

,1,h. ,. 
."-<;- 

1 "",,."*, &^: +*f', ^.*)-.-"-,r" 
' -- 

-.a i .
,ii 

*!.*": t "",-le')'a- 'a 4aa''&

TJ)ZT|T ? Y'" :!-" t** 9or "* ," :-*.'f le " *f-TT*fr tulyt ,alJ;"
u-'1**:-* 2^d &'<4 -'4/& t-< f-/

4 *-*4,t .,/,/a/
*.^t u:,-",'z t" i,!- h a.

ll'

*-' -3/7"n'"t*4 ^,



/4

/ {

18.

4f
)o,r"ae?ta ,

t 4

nt0

q /



7

, 6).0

tt2

.z oe6

a4a4 /+ .A+r/,4 t" "|y' /f/ _.,a_ Sa"
. <.az-,,cu.- *t"",". n)-- ,"" ,:ll r.

I V- 
' '4n14(/'t'

,* 'ft7t{?,^-,4/h--t

/"rT^t'n ''ilv*
44^ a-,F*-&- (a' o E)a-f".

a;;-z ec"-Vt-2f

#7*Z*AQ,^*

D ,r4";* c4fi- +,.,a

fitrz^2 +,.t<2"+,

"p&^r -

t



[НБКМ, БИА, ф.284, Опис 3, ae50, л.1-2] 

[Устав на Българското Тайно Революционно Братство в Турция] 

[март 1897 г.] 

[Фонд 284:  Христо Караманджуков] 

Устав 

на 

Българското Тайно Революционно Братство в Турция. 

А. Цел 

1. Целта на Братството е:

 а)  Да подготви българският народ за борба, щото сам да си извоюва свободен 
политически живот, 

 б)  Да се разправя с отделни мъчители народни и 

 в)  Да защити българската народност от посегателствата на инородните 
пропаганди. 

Б.Средства 

2. Средствата на Братството са:

 а)  Живата и печатната реч, 

 б)  Терора,  

 в)  Смъртта и 

 г)  Революцията. 

3. Паричните средства Братството черпи от редовните вносове на братята, от
пожертвуванията на имотните българи и от налозите, които определя
Управителният Съвет.

В. Устройство 

4. Братството първоначално състои от основните членове, подписавши настоящият
устав.

 Забел.1. Централният Управителен съвет прокламира за основен член всеки брат, 
който се отличи с особена деятелност по делото. 

 Забел.2. Всеки брат носи своят псевдоним. 

5. Всеки основен член с знанието на Съвета вербува нови члена.
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  Старият член по отношение новия взема името старши, а последният — младши. 

6.  При приемането нов член се постъпва така: 

  а)  Предлага се в Съвета и се взема разрешението му да се сондира и изучава 
характерът на дадената личност. 

  б)  След като се увери Съветът в предаността на лицето към делото, разрешава се 
на старшия да приеме лицето за младши член на Братството, като 
предварително вземе от него установената клетва. 

7.  Като своя висша власт младшият познава лично само своят старши и само с 
неговото разрешение вербува нови членове и предприема каквото и да е 
действие, относеще се до Братството. 

8.  В случай, че един старши изчезне, младшият се подчинява на нов такъв, който 
му се представи с анонимно пълномощно от Съвета, подпечатано с печата на 
Братството. След това пълномощното се връща по надлежен ред и се 
унищожава от Управ. Съвет. 

9.  В случай на революционно движение, ако един младши не получи нов старши в 
продължение на 24 часа, длъжен е да действува самостоятелно съгласно целта 
на Братството. 

Г. Управление 

10.  Братството се управлява от един пето-членен Централен Съвет, седалището на 
който не е постоянно. Изпомежду си съветниците избират председател, касиер, 
и секретар. 

11.  Управителният Съвет обсъжда всички средства и взема решения съгласно целта 
на Братството. 

12. Решенията се вземат с висшегласие. От това се изключват: 

  а) решенията за смъртно наказание, за което се изискват най-малко четири гласа; 

  б)  обявяването възстание става в събрание от Управителния Съвет, основните 
членове и пратениците на поместните Братства. 

13.  Управителният Съвет се избира за една година. Избираеми са основните 
членове, а избиратели — основните членове и пратениците на поместните 
братства. Ако някой член отстъпи отъ Съвета или по друга някоя причина се 
изпразни някое място, Съветът свиква основните членове на заседание и 
съвкупно става избор за допълняване на състава му. 

14.  В края на годината Управителният Съвет дава отчет пред едно събрание от 
основните членове и от пратениците на поместните Съвети. 

15.  Управителният Съвет устроява по същия ред клонове на братството във всеки 
град. Тия клонове ще действуват в духа на настоящия устав. Всички Съвети са 
длъжни да си помагат морално и материално чрез Централния Съвет. 

16.  Централният Съвет има право да влиза в сношение с всяко дружество, което 
работи и гони същата цел. 
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Д. Длъжности 

17.  Всеки член дава трижди следната клетва пред своя старши: „Заклевам се в 
името на Бога, отечеството и на всичко, що ми е най-мило на тоя свят, че ще 
служа вярно на целта на Братството и че ще предпочета мъчения и смърт, 
нежели да издам нещо, от което ми се повери по делото". 

18.  Всеки младши трябва безусловно да се покори на заповедта на своя старши, 
като има всякога пред очите си смъртта, щом положи горната клетва. 

19.  Всеки младши е длъжен да съобщава на своя старши всичко, що е узнал в 
интереса на делото и да не се обяви никому като член без негово разрешение. 

20.  Който член издаде каквато и да е тайна на Братството се наказва със смърт. 

21.  Който от членовете почувствува слабост и не може да служи на Братството, 
освобождават го, като положи следната клетва:  

 „Заклевам се в името на Бога, Отечеството и всичко най-мило, че от тая минута 
забравям всичко, що съм знаял по делото на Братството, че няма да съобщя 
никому нищо и че заслужено ще приема смъртта от Братството, ако се укаже, че 
съм пристъпил тая си клетва". 

22.  Всеки член е длъжен да внася на Братството по надлежен ред годишна такса от 
1/4 лира до пет (5) лири турски, съобразно с състоянието му и съгласно 
решението на Управителния Съвет. 

  Забел.1. Сиромасите, по решение на Управителния Съвет се освобождават от тая 
такса. 

  Забел.2. За внесените пари се издават от Братството разписки, а за изразходваните 
- се държат от касиерите подробни сметки с оправдателни документи. 

  Забел.3. Събраните суми от поместените Съвети се съхраняват в техните каси. 

23.  Братството се грижи материално за семейството на всеки член, който би 
пострадал по делото му. 

Е. 

24.  Братството има печат със следен образ: 

 В средата кости и череп, под тях кръстосани сабя и пушка, а наоколо надпис: 

 „Българско Революционно Братство в Турция". 

Печат 

3 
 


