
     ПРОЕКТ 
 

РЕГЛАМЕНТ 

ЗА РАБОТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КИИП 

 

1. Общото събрание се провежда в рамките на 2 дни – 26 и 27 септември 2020 г., 

съгласно предварително обявения дневен ред.  

2. 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. 

3. В залата за провеждане на Общото събрание се допускат само редовно 

регистрирани делегати.  

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

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

5. Право на глас имат само редовно регистрирани делегати.  

6. При регистрацията всеки делегат получава делегатска карта и електронно 

устройство за гласуване с инструкция за използване. 

7. По време на ОС на 26 и 27 септември 2020г. се провежда електронно гласуване, 

организирано от КИИП с външен оператор, осигуряващ техническото оборудване и 

предоставянето на индивидуалните устройства. Всеки делегат получава и връща 

лично, срещу подпис, устройството за гласуване. При невърнато или повредено 

устройство от страна на делегат на ОС, делегатът носи лична материална 

отговорност.  

8. Всички доклади, публикувани на сайта на ЦО на КИИП, с които делегатите следва 

да се запознаят предварително, не се четат на Общото събрание.  

9. Предложения за решения на Общото събрание могат да се изпращат по електронен 

път в ЦУ на КИИП  в срок до 23.09.2020 г. 

10. Предложения за решения на Общото събрание се внасят в писмен вид до Комисията 

по предложенията до 18.00 часа  на 26.09.2020г. 

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

3 мин. Изказванията се правят по реда на заявяване. 

12. Реплики и допълнения по конкретен въпрос по същество се допускат еднократно,  в 

рамките на максимум 1 мин. 

13. Процедурни предложения се правят в рамките на 1 минута и се гласуват веднага 

след постъпването им с явно гласуване с обикновено мнозинство. 

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

съответния момент точка от дневния ред. 

15. Всеки вносител на предложения за решения на ОС , по негова преценка, може да 

направи пояснения пред делегатите, с изказване, в рамките на 2 мин. 

16. Изборите на председател, заместник-председател и главен секретар на УС и за 

членове на КС и КПД се провеждат с тайно гласуване. 

17. След приключване на гласуването и обработката на резултатите Комисията по 

избора докладва пред ОС. 

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

на Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.  


