ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
23 март 2017 г.
УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
при провеждане на Общо събрание
на Сдружение „Съюз на българските медицински специалисти“ на 23 март 2017 г. (четвъртък),
от 13.30 часа, в Аула „Максима“ на УМБАЛ „Света Екатерина“

1. Регистрацията на членовете на Сдружението е обявена за 13.00 – 13.30 часа. Право на
глас имат само редовни членове на дружеството. Всяко дружество член се
представлява с един глас в общото събрание.
2. Общото събрание може да се проведе при наличие на кворум изискуем в Устава
(повече от половината редовни членове), в случай, че не бъде постигнат Председателя
на дружеството насрочва ОС за час по-късно и същото може да заседава без значение
от броя на присъстващите.
3. Всеки член има право на един глас. При явно гласуване членовете избират между
„против“, „въздържал се“, „за“. При няколко алтернативни предложения всеки член
има право да гласува положително само веднъж.
4. Предложения за изменение и допълнение в Устава могат да се правят писмено до 30
мин. след обявяване начало на общото събрание на 23.03.2017г. при председателя на
Изборно-мандатната комисия. На гласуване се подлагат текстове, които не
противоречат на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и целите на
Сдружението, добрите нрави и морала.
5. Гласуването на изменения на Устава става най-напред по постъпилите предложения за
изменение и допълнение на Устава, а след това анблок за всички части от проекта, по
които няма постъпили предложения. За изменение е необходимо съгласието на 2/3
мнозинство от присъстващите.
6. За изменение на Устава всяка от предложените точки се изчита от председателя и се
гласува отделно.
7. Номинациите за Председател и членове на Управителен съвет се правят писмено по
време на регистрацията. След изтичане на регистрацията не се приемат нови
предложения.
8. Председателят на събранието ръководи ОС, дава думата на делегатите, при
необходимост я отнема. Следи за спазването на реда, добрите нрави и морала по време
на ОС.
9. Всеки редовен член с право на глас има право на 1 минутно изказване по всяка една от
точките на дневния ред.
10. Законът за юридическите лица с нестопанска цел (чл.29, ал. 3) не позволява да се
вземат решения по въпроси, които не са включени в обявения в поканата за ОС дневен
ред.
11. Преброителите водят бележки и ги докладват на председателя на изборно-мандатната
комисия. Възраженията към преброителите се отправят веднага след обявяване на
резултата към председателя на Мандатно-изборната комисия.
12. При грубо нарушение на процедурните правила Председателят на събранието може да
подложи на гласуване отстраняване на член от залата.

