
 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

 

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 на 01.04.2018 г. ще протече с продължителност 8 (осем) часа – 

с начало 9.00 и край 17.00 ч.  

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

със „за” минимум 50% + един от гласувалите делегати. 

4. Изменения и допълнения на Устава на КИИП се вземат с квалифицирано 

мнозинство от 2/3 от гласувалите делегати. 

5. По всеки разглеждан въпрос се допуска едно изказване, по същество в рамките 

до 3 мин. Изказванията се правят по реда на заявяване. 

6. Реплики и допълнения по конкретен въпрос, по същество се допускат 

еднократно, максимум  в рамките до 2 мин. 

7. Процедурни предложения се правят в рамките на 1 минута. Процедурните 

предложения се гласуват веднага след постъпването им с явно гласуване с обикновено 

мнозинство. 

8. Не се допускат изказвания и предложения извън регламента по разглежданата в 

съответния момент точка от дневния ред. 

9. Предложенията за решения на ОС, които не се отнасят до Устава на КИИП, се 

внасят в Комисията по предложенията в писмен вид до 13.00 в деня на събранието. 

Вносителят, по негова преценка, може да направи пояснения, пред делегатите на 

събранието, свързани с писменото му предложение, с изказване, съгласно настоящия 

регламент, в рамките до 3 мин. 

10. ОС на КИИП ще обсъжда и гласува само тези текстове от Устава, по които са 

предложени промени и съгласно чл. 5.8, т. 2 от Устава са публикувани на интернет 

страницата на КИИП.  

11.  Право на глас имат само редовно избрани делегати, избрани на общите 

събрания на съответните колегии и членовете на Управителния съвет, на Контролния 

съвет и на Комисията по дисциплинарно производство.  

12.        Явното гласуване се извършва само с делегатска карта. 

13. При всички гласувания се спазва правилото за спадащия кворум, съгласно чл. 5,  

ал. 4 на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.  


