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РЕГЛАМЕНТ 

ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на 25 и 26.06.2022 г. 
(приет от УС на 27.05.2022 г.) 

1. Общото събрание е редовно, ако присъстват 2/3 от делегатите. При липса на кворум 

Общото събрание се отлага с един час, след което се провежда и се смята за редовно, 

независимо от броя на присъстващите делегати. 

2. Общото събрание се провежда в два дни   – на 25 и 26 юни 2022 година, съгласно 

предварително обявения и приет от Общото събрание дневен ред.  

3. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство – гласували със 

„за” минимум 50% + един от гласувалите делегати, с изключение на решенията за промяна 

на Устава и Професионалния кодекс, които се вземат с мнозинство 2/3 от гласувалите 

делегати. 

4. Гласуването на делегатите  се извършва с електронни устройства.  

5. При регистрацията, всеки делегат получава делегатска карта и електронно 

устройство за гласуване, с инструкция за използването му. 

6.  Връщането на електронните устройства за гласуване се извършва лично от всеки 

делегат, след приключване на ОС на 26 юни 2022 г. При невърнато или повредено 

устройство делегатът носи имуществена отговорност пред КИИП в размер на 30 (тридесет) 

лева.  Сумата се дължи в тридневен срок след закриване на проведеното Общо събрание и 

се заплаща в съответната регионална колегия, в която членува делегатът.  При забавено 

плащане се дължи законна лихва за забава.  

7. По всеки разглеждан въпрос се допуска едно изказване на всеки един от делегатите, 

в рамките на 3 минути. Изказванията се правят по реда на заявяване. 

8. Изказванията във връзка с публикуваните промени на  Устава се правят във времето, 

посочено в т. 7 от настоящия регламент, след заявено писмено желание за изказване с 

посочване на текстовете от Устава, които ще бъдат предмет на изказването. Заявката за 

изказване трябва да се направи до края на първия ден от събранието (25 юни), чрез 

предаването й на член на Комисията по предложенията.  

9. Не заявени предварително изказвания, както и реплики и допълнения по всеки 

конкретен въпрос от дневния ред, включително по всеки член на Устава, се допускат 

еднократно за всеки един от делегатите, максимум  в рамките на 2 минути. Процедурни 

предложения се правят в рамките на 1 минута. Процедурните предложения, веднага след 

постъпването им, се гласуват  явно, с обикновено мнозинство. 

10. Председателят на събранието е длъжен да прекъсне изказващия се делегат, при 

просрочване на определеното в горните точки 7, 8 и 9 време за изказване.   

11. Не се допускат изказвания и предложения извън приетия дневен ред и в нарушение 

на правилата, определени от настоящия регламент. 

12. Утвърждаването на избора на председатели на НПС, проведен с тайно гласуване на 

ОС на съответната НПС, се извършва с явно гласуване „анблок“ от ОСК и отделно за всеки 

един от кандидатите,  за които  е изразено мнение от някой от делегатите, че  ОС не  следва 

да утвърждава избора на съответната НПС.  



13. Предложенията за промени в Устава се гласуват за всеки отделен текст. За 

окончателно се приема това  предложение, което е събрало 2/3 или повече от  гласовете на 

гласувалите делегати.  В случай, че нито едно от предложенията не събере 2/3 от гласовете 

на гласувалите делегати се провежда повторно  гласуване само за предложението, което е 

събрало най-много гласове и това предложение се счита за прието, ако събере 2/3 или 

повече от гласовете. В случай, че нито едно от предложенията не събере 2/3 или повече от 

гласовете на гласувалите делегати, остава в сила съществуващия текст. 

14. Комисията по предложенията следи за възможни противоречия между различни 

текстове в Устава при приемане/неприемане на предложенията за промени. 

15. Общото събрание разглежда само тези предложения за промени на Устава, които са 

предложени и публикувани един месец преди датата на Общото събрание.    

16. Право на глас имат само делегати, редовно избрани на общите събрания на 

съответните регионални колегии, както и членовете на Управителния съвет, на Контролния 

съвет и на Комисията по дисциплинарно производство, които са делегати по право.  

17. При всички гласувания се спазва правилото за падащия кворум, съгласно чл. 5, ал. 4 

на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.  

 


