
РЕГЛАМЕНТ ЗА РАБОТАТА НА V-ия РЕДОВЕН КОНГРЕС 

НА НСФЕБ-КНСБ 
 

Петият Редовен Конгрес на НСФЕБ се провежда на основание решение на 

Изпълнителния Комитет от 18.03.2022г., публикувано в Държавен вестник                    

бр. 31/19.04.2022г. 

 

1. В работата на конгреса участват делегатите по право/ действащите членове на 

ИК на НСФЕБ, председателя и членовете на ЦКК и председателите на основните 

организации, определени с решение на ФС от 10.06.2021 год./, редовно 

избраните и регистрирани делегати. Делегатите получават делегатска карта, с 

която гласуват. Същата служи и за пропуск при влизането в залата. 

 

2. Материалите за работата на Конгреса се предоставят на делегатите при 

регистрацията 

 

3. Конгресът може да работи и взема решения, ако на него присъстват повече от 

половината делегати, съгласно нормата за представителство определена от ФС и 

ИК на НСФЕБ. 

 

4. Броят на присъстващите делегати се установява преди започване на работата на 

конгреса чрез регистрация за присъствие. 

 

5. Редовността и легитимността на Конгреса се обявява с доклад на Мандатната 

Комисия. 

 

6. Конгресът са провежда съгласно обявения Дневен ред. 

 

7. Заседанията на Конгреса са редовни, ако присъстват не по- малко от половината 

избрани делегати и се ръководят от предложеното ръководство. 

 

8. Отделните конгресни заседания започват с проверка на броя на присъстващите в 

залата делегати и се обявяват от водещия на съответното заседание. 

 

9. Делегатите гласуват „за", „против" и „въздържал се". 

 

10. В случаите когато по един въпрос са постъпили две или повече предложения, 

гласуването се извършва по реда на постъпването им само със „за“. Приема се 

предложението, получило най- много гласове. 

 

11. Всеки делегат има право по отделните точки на дневния ред на едно изказване, 

едно процедурно предложение, една реплика и една дуплика. Времетраенето на 

изказването е до 5 минути, процедурното предложение – до 2 минути,  реплика – 

2 минути, дуплика – до 1 минута. 

 

12. Всички делегати, които се изказват, поставят въпрос или реплика, следва да се 

представят по име и СО, която представляват. 

 

13. Предложения от процедурен характер се подлагат на гласуване веднага. 

 



14. Разискванията по отчетните доклади се правят едновременно. 

 

15. Предложенията и допълненията за решение по обсъжданите документи се 

правят само в писмен вид до Секретариата. 

 

16. След приключване на разискванията по дадена точка се дава думата на 

председателя да докладва проекта за решение. 

 

17. Писмени номинации за избор на председател на НСФЕБ, председател и членове 

на ЦКК се предават: 

- По време на Конгреса - от делегатите - на Секретариата, като се адресират до 

комисията по предложенията за ръководни и контролни органи; 

- Преди започване на Конгреса - от основните членове до комисията по 

предложенията за ръководни и контролни органи. 

 

18. Предложенията към проектите за Програмата и за изменение на Устава на 

НСФЕБ се правят от делегатите на Конгреса до Секретариата, като се адресират 

до съответните комисии. 

 

19. Конгресът взема решенията си: 

- явно гласуване и обикновено мнозинство - работна програма, регламент, 

ръководни и помощни органи, отчетните доклади на председателя и ЦКК на 

НСФЕБ, програмните документи и по процедурни въпроси; 

- явно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите делегати  

- промени и допълнения в Устава на НСФЕБ; 
- тайно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите делегати  по 

избор на председател на НСФЕБ, председател и членове на ЦКК. Конгреса може 

да вземе  решение за друга форма на гласуване. 

 

20. Ако при първото гласуване никой от кандидатите за председател на НСФЕБ и                

председател на ЦКК не получи обикновено мнозинство, провежда се втори тур 

на гласуване между двамата кандидати, получили най-много гласове. 

 

 

 

 

 

Настоящият проект на регламент е приет с Решение на ИК на НСФЕБ от 30.05.2022 г. 

 


