ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОС
И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА РК НА БАЗ – СОФИЯ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. (1) Този Правилник е изработен на основание чл. 25. ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ
и във връзка с чл. 11, ал.2 от Устава на РК на БАЗ – София, като с него се определят
условията и реда за провеждането на избори за делегати на ОС на РК, органите на колегията
и делегати на РК на БАЗ - София в Конгреса на БАЗ
(2) Право да бъдат избирани имат всички редовни членове на колегията, които отговарят на
изискванията и, за които не са налице пречките по чл. 34 от ЗСОМСААМСЗПФ и чл. 22 от
Устава на РК на БАЗ – София.
ІІ. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОС
Чл. 2. (1) Делегатите на Общото събрание се избират при норма на представителство
един делегат на трима членове.
(2) Делегатите на Общото събрание се избират с протокол за избор, който има следните
задължителни атрибути:
1. Трите имена, ЕГН и УИН на тримата участвали в събранието за избор.
2. Подписи на тримата участвали в събранието за избор.
3. Трите имена, ЕГН и (УИН) и подпис на избрания от тримата делегат в събранието
за избор.
4. Име, фамилия и подпис на предалия протокола.
5. Дата на провеждането на избора.
(3) 1. Управителният съвет на РК на БАЗ - София обявява началото на събранията за избор на
делегати за ОС на сайта на колегията, публикува на сайта бланката (чл.2. ал.2) за избор и
осигурява наличие на същата бланка в офиса на РК.
2. Протоколите се завеждат лично в офиса на регионалната колегия с входящ номер и дата.
По изключение се приемат протоколи изпратени на електронна поща, ако те са подписани с
електронен подпис от лицето по ал.2 т. 4.
3. При установяване на дублиране на редовен член в два или повече протокола за избор, УС
приема за валиден протокола с по-ранна дата.
4. Протоколи за избор на делегати се приемат до пет дена преди обявената дата за
провеждане на ОС.
5. Ако в деня на провеждане на ОС се установи, че в протокол има нередовен член на РК, то
управителният съвет анулира протокола, а избраният делегат се счита за нередовно избран и
няма право да гласува.

(4) Извън определения брой делегати спрямо нормата на представителство по ал. 1 , могат да
бъдат избрани резервни делегати спрямо броя на редовните делегати при норма един
резервен делегат на петдесет делегата.
(5) Мандатът на избраните делегати за ОС е три години.
ІІІ. ИЗБОР НА ОРГАНИ НА РК И ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА БАЗ
Чл. 3. (1) Поименните избори за членове на органите на регионалната колегия – УС,
КК и КПЕ се провеждат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.
(2) Избран е този кандидат, за който са гласували необходимото мнозинство делегати.
Чл.4 (1) Изборите за органите на колегията се провеждат в следния ред:
1. за Председател на УС, Заместник-председател на УС, Секретар на УС, Председател
на КК и Председател на КПЕ.
2. за Членове на УС, КК и КПЕ.
(2) Всеки редовен член може да бъде номиниран за всички ръководни длъжности, като
номинираният има право сам да определи органите, в които желае да участва.
Чл. 5 (1) Изборът на делегати на Конгреса на БАЗ се провежда след приключването на
изборите по чл.4, т.1 и т.2.
(2) Поименните избори за делегати на Конгреса на БАЗ, представители на РК, се провеждат с
явно гласуване.
Чл. 6. УС на РК определя комисия по избора.
Чл. 7 (1) Комисията по избора се състои от Председател и двама членове.
(2) Комисията по избора извършва подготовка на изборите, разглежда постъпилите жалби във
връзка с провеждането на избора, като се произнася незабавно по тях с решение, което не
подлежи на обжалване.
(3) Комисията по избора регистрира и обявява кандидатите за членове на органите на
регионалната колегия, съответно кандидатите за делегати на Конгреса на БАЗ и провежда
самия избор.
Чл. 8. При гласуването и избор на Председател на УС, Заместник-председател на УС ,
Секретар на УС, Председател на КК и Председател на КПЕ, се прилагат следните правила:
1. Номинация за кандидати се правят преди избора за съответните позиции, като се
подават до комисията. Всеки, който не е избран на съответна длъжност след провеждане на
гласуването, може да бъде кандидат за всяка следваща длъжност.
2. Номинациите се правят устно , като номиниращият се представя и заявява имената
и позицията за която номинира. Предложения не могат да се правят за кандидати, които не
присъстват на ОС.
3. Председателят на комисията изготвя списък и докладва направените номинации по
реда на постъпването им.
4. След обявяване на кандидатурата на всеки номиниран, същият се представя,
заявява, че е съгласен да заеме длъжността, за която е предложен и декларира, че не са
налице пречки съгласно закона и устава за заемане на съответната длъжност.
5. След като номинираният изрази съгласието си, водещите запитват предложителя
дали желае да обясни защо е предложил съответния кандидат.
6. Водещият заседанието запитва залата има ли някой, който да посочи законови (чл.
34 от ЗСОМСААМСЗПФ), и уставни (чл. 22 от Устава на РК на БАЗ – София) пречки, че
предложеният кандидат не може да заема съответната длъжност.

7. След като се установи, че предложеният е съгласен и не са налице пречки да заеме
длъжността, за която е предложен, той се включва в листа на кандидатите за гласуване.
8. За избран се обявява кандидатът получил най-много гласове от регистрираните
делегати на ОС.
9. Резултатите от всяко гласуване и имената на избраните се обявяват от Председателят
на изборната комисия и се вписват в протокола.
Чл. 9. При гласуването и избор на Членове на УС, КК и КПЕ, се прилагат следните
правила:
1. Кандидатите за членове на УС, КК и КПЕ се избират с общи листи.
2. Кандидатите за членове на УС, КК и КПЕ се предлагат от делегатите преди
съответното гласуване. Номинациите се правят устно, като номиниращия се представя и
заявява имената и позицията за която номинира, или писмено, като номиниращия записва
своите имена, имената на номинирания и позицията, за която го номинира.
3. Председателите УС, КК и КПЕ, могат да номинират свои екипи.
4. Предложения не могат да се правят за кандидати, които не присъстват на ОС.
5. Комисията по избора изготвя листите с номинираните, които се представят от
нейния Председател.
6. Членовете на УС, КК и КПЕ се избират с обикновено мнозинство от регистрираните
делегати на ОС.
7. Резултатите от гласуването се обявяват от Председателят на комисията по избора и
се вписват в протокола.
Чл. 10. При гласуването за делегати на Конгреса на БАЗ, се прилагат следните
правила:
1. Кандидатите за делегати на Конгреса на БАЗ се предлагат от делегатите на ОС
преди съответното гласуване.
2. Предложения не могат да се правят за редовни членове на РК на БАЗ – София,
които не присъстват на ОС.
3. Кандидатите за делегати на Конгреса на БАЗ се избират с обща листа с обикновено
мнозинство от присъстващите.
4. Членовете на органите на национално ниво, съгласно чл.7. ал. 2. от Устава на БАЗ,
са делегати по право от квотата на РК на БАЗ - София и не участват при избора на делегати.

Настоящият правилник е изработен на основание чл. 25. ал. 1 от ЗСОМСААМСЗПФ и
във връзка с чл. 11, ал.2 от Устава на РК на БАЗ – София, и е приет на заседание на УС на РК
на БАЗ – София 04.05.2022 г.

Приложение № 1 към Правилник за провеждане на избор на делегати за ОС:

