
 
ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ  

НА КНОБ 
 
 

Чл.1.  Задължения на Комисията по предложенията за избор на 
ръководни органи на КНОБ: 
  1.  Приема предложенията и проверява кандидатите дали отговарят на 
условията за участие в управителните органи на КНОБ съобразно изискванията на ЗНО 
и Устава на КНОБ; 

2. Представя постъпилите писмени предложения до 1 час след избора на 
Комисията по предложенията за избор на ръководни органи на КНОБ; 
  3. Приема и вписва новопостъпилите предложения за членове на 
управителните органи на КНОБ; 
  4. Докладва доводите за недопускане на някоя кандидатура за участие на 
даден член в управителните органи на КНОБ; 
  5. Предоставя на Комисията по провеждане на избора списък с 
кандидатите за членове на управителните органи след приключване дебатите по тях. 
 

Чл.2. (1). Кандидати за членове на управителните органи се предлагат от 
участниците в ОС на КНОБ, задължително писмено, аргументирано и не анонимно. 
Оповестяването на кандидатурите е предварително или до … часа /един час 
след избирането на Комисията по предложенията за избор на ръководни органи 
на КНОБ/, след предоставяне на форма-бланка образец за внасяне на 
предложения за членове на управителните органи на КНОБ. 
 (2).  За кандидати могат да се предлагат членове на  КНОБ;   Всеки кандидат се 
представя лично и заявява пред събранието съгласието си да бъде избран в 
ръководните органи, като декларира , че няма висящи производства по негови оценки, 
нито неприключени наказателни производства или наличие на конфликт на интереси. 
Освен заявлението по предходното изречение, предложеният кандидат дава кратка 
информация за опита си като оценител и вижданията си за бъдещата работа на 
съответния ръководен орган - в рамките на до 2 минути. 
 (3). Изборът е таен съгласно чл. 27, ал. 3 от ЗНО. 

 
Чл.3. Задължения на Комисията по провеждане на таен избор (КПТИ): 

1. Изготвя изборна листа по азбучен ред на кандидатите ; 
  2. Отпечатва бюлетините съобразно броя на регистрираните участници в 
събранието; Всяка бюлетина съдържа списък по азбучен ред на предложените 
кандидати за съответния орган на КНОБ или предложенията за председател на 
съответния орган, като срещу всяко име е поставено празно квадратче за отбелязване 
на вота със знака „Х“;  Бюлетините са интегрирани с цвета на делегатската карта според 
броя на пълномощията на всеки гласоподавател; След списъка на кандидатите в 
бюлетината за съответния орган има текст „БРОЙ НА НОМИНИРАНИТЕ КАНДИДАТИ 
за …….. (УС, КС или КПЕ)“ , като след това има поставени квадратчета с цифри 1, 2, 3, 
4, 5  или  от 1 до 7  в зависимост от регламентирания брой на членовете на съответния 
ръководен орган на КНОБ;  Със знака „Х“ се маркира цифрата, отговаряща на броя на 
номинираните кандидати от упражнилия правото си на глас участник в ОС;  
  3. КПТИ взима, проверява и запечатва изборните урни; Раздава 
бюлетините на всяка изборна секция съобразно броя на членовете на КНОБ, 
фигуриращи в изборния списък на съответната секция; (УС на КНОБ съвместно с 



Комисията по регистрация подготвя избирателните списъци за всяка от изборните 
секции. Образецът на избирателния списък се гласува от УС и се публикува 
предварително на сайта на КНОБ).  
Списъците за тайното гласуване се подготвят от Комисия по регистрацията и 
техническото обезпечаване след приключване на регистрацията за ОС. Всеки 
избирателен списък трябва да има след името на упражняващия правото си на 
глас минимум по две колони – една за подпис при получаване на бюлетина и 
друга за подпис след гласуване; Допуска се добавянето на още колони, съответно за 
повторно и всяко следващо гласуване; 
  4. Всяка комисия на изборна секция - Записва в изборния списък всеки 
гласувал, като го завежда по номер и моли гласувалия за подпис, при отказ гласът е 
невалиден; Вотът се упражнява след представяне на лична карта и делегатска 
карта. Веднага след приключване на процедурата по гласуването описва 
свободните бюлетини и ги предава на централната комисия с протокол; 
  5. Всяка комисия на изборна секция - Преброява гласовете и ако има  
неотчетен глас или несъответствие между гласувалите и свободните бюлетини, 
те се преброяват повторно; 
  6. Всяка комисия на изборна секция - Предава с Протокол в 3 екземпляра 
резултатите от гласуването на централната комисия за оповестяване резултатите на 
самото събрание. Единия екземпляр от Протоколите на секционната комисия се предава 
на Централната комисия заедно с изборните бюлетини в запечатан и подписан от 
членовете на комисията плик . 
  
             Чл. 4. (1) Ход на изборните процедури - съставя се изборна листа, след което: 

1. Всеки участник в ОС може да предлага кандидатури до определения 
краен срок - … часа /един час след избирането на Комисията по 
предложенията за избор на ръководни органи на КНОБ/; 

2. Всеки участник в ОС може да прави мотивирани отводи(регламент 1 
минута) 

  3. Направените отводи на предложени кандидати не се гласуват. 
Аргументите към тях се приемат за сведение с право на отговор (регламент 1 минута) 
  4. Всеки предложен може да си направи самоотвод - приема се без 
гласуване и кандидатурата отпада веднага от списъка с предложенията. 
 (2). Провеждане на избор чрез тайно гласуване 
 1. Съставят се три изборни секции: 
 а) Участници в ОС с право на един глас по азбучен списък от А до Л – 3 
члена на изборната секция; 
 б) Участници в ОС с право на един глас по азбучен списък от М до Я – 3 
члена на изборната секция; 
 в) Участници в ОС с право на повече от един глас – 5 члена на изборната 
секция.  (Допуска се при повече от 75 участници в ОС с пълномощни, тази секция да 
се раздели на две или повече секции) 
 (3). Вотът е положителен за съответния кандидат, когато е маркирано 
квадратчето пред името му, с отметка „Х“;   
 (4).  За всеки ръководен орган се гласува в отделна урна, т.е. всяка 
изборна секция разполага с 1, 2 или 3 урни – надписани с името на ръководния 
орган, за който се гласува;   
 (5). При гласуването всеки член има право: 
   1. Да гласува с положителен вот за толкова кандидати, колкото са 
необходими за попълването на състава на съответния управителен орган; 



   2. Да гласува с отрицателен вот, когато не маркира един, няколко или 
нито един от кандидатите в бюлетината, като задължително отбелязва в края на 
бюлетината след „БРОЙ НА НОМИНИРАНИТЕ КАНДИДАТИ за …….. (УС, КС или 
КПЕ)“ квадратчето с цифрата отговаряща на броя на номинираните от него 
кандидати. 
   3. Всеки редовен участник на събранието получава една бюлетина, 
интегрирана с цвета на пълномощията му, съдържаща предложенията за всеки от 
гласуваните (изборни) органи на КНОБ или предложенията за избор на съответния 
председател. 
 (6). Недействителни бюлетини: 
 1. Когато са отбелязани повече от необходимия брой членове на 
управителния орган или отбелязаната цифра в квадратчето не отговаря на 
маркирания брой номинирани кандидати. 
 2. Когато не са отбелязани (маркирани) с приетия знак „Х“ за 
гласуване. 
 3. Когато има допълнителни дописвания, допълващи бюлетината 
(знаци, подписи, имена и др.) 
                         4. При допускане на грешка, еднократно всеки участник може да 
получи нова бюлетина срещу предаване на сгрешената в централната Комисия по 
избора, която се унищожава веднага пред него. 
 (7). Кандидатите се класират по низходящ ред в зависимост от броя на 
получените гласове. 
 (8). Избрани са тези кандидати, които са получили 50% + 1 глас от 
регистрираните участници в ОС на КНОБ (от първоначално обявения кворум). 
 (9). Когато изборът се провежда за допълване или попълване на 
съответния управителен орган: 
 1. Свободните места се попълват от избраните кандидати, които са 
получили най-много гласове; 
 2. Ако няколко кандидата са избрани с равен брой гласове и незаетите 
свободни места са недостатъчни, между тези кандидати се провежда нов избор; 
 З. Ако избраните кандидати са по-малко от свободните места за 
попълване на незаетите места, се провежда нов избор след съставяне на нова 
изборна листа.  
 (10). Избор на Председател на управителен орган на КНОБ: 
 1. За Председател се гласува от избраните членове за съответния 
ръководен орган; 
 2. Ako нито един от кандидатите не е избран, се провежда нов 
избор;  
 3. Ако първите няколко кандидата са получили равен брой гласове, 
между тях се провежда нов избор. 
 (11). Когато   повторният  избор  съгласно  ал. 8 - 10   е   неуспешен,  
след съставяне на нова изборна листа се провежда нов избор. 

 
Чл. 5.  (1). Изборът приключва с обявяване на резултатите от проведените 

избори от Председателя на Комисията по провеждане на избора, а в случай на 
оспорване на резултат - след обявяване на резултата от комисията, избрана от 
ОС извършваща проверка на резултата при спазване на Изискванията на чл.16, 
ал.4 от Правилника за работа на ОС на КНОБ. 
 



             Чл. 6.  Всеки регистриран член на ОС има право да оспори резултатите от 
проведеното гласуване на основание чл.16, ал.4 от Правилника за работата на 
Общото събрание (приет  Протокол № 1 на ОС на КНОБ  от 05 септември 2009 г.).                     
 
             Чл. 7.  Всички протоколи и документи, необходими за избора, се съставят в 
1 екземпляр - оргинал. Председателят на Комисията по провеждане на избор на 
управителни органи на КНОБ предава срещу подпис оргинала на протоколи на 
изборни секции, окончателни Протоколи за избор, изборните бюлетини и 
избирателните списъци на Изпълнителния секретар на КНОБ. Копие от протоколите 
за избор се предава на  Председателя на Контролния съвет и Председателя на КПЕ. 
Протоколите и всички останали документи се съхраняват до следващия избор, освен 
ако друго не е предвидено в ЗНО  и Устава на КНОБ. Отговорност за съхраняването 
на предадените документи, Протоколи и бюлетини носи Изпълнителният секретар на 
КНОБ.  
 
 


