
 

П Р А В И Л А  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА УС  И ОС НА БРФК В 
СЛУЧАИТЕ НА ВЪВЕДЕНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ОГРАНИЧЕНИЯ 
ИЛИ ПРИ ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

(приети от УС на БРФК на заседание, проведено на 15.02.2021) 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Настоящите правила уреждат условията и реда за провеждане 

на заседания на Управителен съвет и Общо събрание на БРФК, в случаите 

на въведени от държавата ограничения за провеждане на събрания, 

конференции и други масови мероприятия или при други извънредни 

обстоятелства. 

Чл.2.(1) Правилата са приложими за: 

1. Присъствени заседания, за които има въведени от държавата 

ограничения на броя на участниците; 

2. Провеждане на неприсъствени и заседания: 

- провеждане на онлайн (дистационни) заседания; 

- провеждане на неприсъствени заседания чрез електронно участие 

във вземането на решения и/или с лично полагане на подпис под конкретни 

решения. 

(2) Видът на провеждане на заседанията по ал. 1 се определя с 

решение на Управителен съвет на БРФК не по-късно от 4 дни преди 

датата на заседанието, съобразно въведените от държавата 

ограничения към датата на провеждане. 

Глава втора 
ПРИСЪСТВЕНИ ЗАСЕДАНИЯ В ЗАЛА ПРИ ОГРАНИЧЕНИЕ 

НА БРОЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

Чл.З. Присъствени заседания в зала при ограничение на броя на 

участниците се провеждат при спазване на мерките, наложени от органите 

към датата на провеждане на заседанието.  

Чл.4.(1) Провеждането на избор с тайно гласуване при ограничение 

на броя на участниците се извършва с бюлетина, като за целта се избира 

Комисия за провеждане на избора. При необходимост се избират и изборни 

бюра за организиране провеждането на тайния избор. 



(2) За провеждането на избор с тайно гласуване се съставят и 

подписват съответните протоколи по образец 1, 2 и 2.1., и резултатите се 

обявяват от председателя на Комисията за провеждане на избора. 

(3) Изборът се провежда при спазване на следните правила: 

1. определя се достатъчно дълъг времеви период за провеждане на 

гласуването, съобразен с броя на участниците в него; 

2. осигуряват се такива условия в помещението/помещенията с 

избирателната/ите кутия/и, които да не допускат струпване на хора и които 

да са съобразени с въведените от държавата мерки и ограничения; 

3. участниците в гласуването получават бюлетината по електронната 

поща или в изборното помещение. 

Глава трета 

ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНИ ЗАСЕДАНИЯ 

Раздел първи 
Онлайн (дистанционни) заседания 

Чл.5. Онлайн (дистанционните) заседания се провеждат чрез разговор 

през компютър, лаптоп или смартфон през платформи за видеоконферентна 

връзка, които са достъпни през Мас, Windows PC, iPhone, iPad и Android 

OS. Компютрите, лаптопите или смартфоните задължително трябва да имат 

микрофон и е препоръчително да имат камера. 

Чл.6. Онлайн (дистанционните) заседания се провеждат след 

изпращане до председателите на клубове и членове на УС и ОС на БРФК на 

имейл със съобщение, в което се съдържа информация за деня и часа за 

свикване и проекта за дневен ред с материалите по отделните точки, както и 

линк към електронната платформа. 

Чл.7.(1) Гласуването при приемане на решения се извършва по един 

от следните няколко начина: 

1. чрез вдигане на ръка при условие, че са включени камерите на 

всички участници, като модераторът преброява гласовете и обявява 

резултата; 

2. чрез изписване в общия чат от всеки участник на „за“, „против“ 

или „въздържал се“, като модераторът преброява гласовете и обявява 

резултата; 

3. чрез поименно гласуване, след което модераторът обявява 

резултата; 

4. по друг допустим от електронната платформа начин. 

(2) Водещият заседанието определя начина на гласуване с оглед 

техническата възможност на всеки участник да гласува и да има поглед към 

резултатите от гласуването. 

Чл.8.(1) Решенията по този раздел се приемат при условията на явно 

гласуване и се вписват в протокол. 



 

(2) Протоколът по предходната ал. 1 се съставя от протоколист и се 
подписва от Председателя на УС на БРФК. 

Раздел втори 

Заседания чрез електронно участие във вземането на решения 

и/или с лично присъствие на място 

Чл.9.(1) Електронното участие във вземането на неприсъствени 

решения е с продължителност до пет работни дни и се извършва по един от 

следните два способа: 

1. полагане на подпис в индивидуален формуляр по образец  с 

конкретно дефинирани решения, който след сканиране или фотокопиране 

се изпраща на официален имейл на БРФК или се предава на хартиен 

носител в офис на БРФК. Всяко решение от формуляра се гласува отделно с 

вписване на вота със „За” или „Против“ или „Въздържал се“; 

2. Чрез лично присъствие и гласуване на място, определено за 

заседанието, като в протокол по образец се вписват гласувалите на място и 

тези, изпратили индивидуален формуляр. Общия брой гласували и 

резултата се определя от гласовете на всички, дали своя вот чрез един от 

двата начина. 

Чл.12. Решенията по този раздел се приемат при условията на явно 

гласуване и се вписват в протокол по образец , който се подписва при 

условията на чл.8, ал.2 от правилата. 


