ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА
на
Учредителното събрание на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“,
насрочено за 07.01.2017 г. от 9:30 часа,
място на провеждане: гр. София, МОЛ „Парадайз“, бул. „Черни връх“ № 100, София
Ивент Център, етаж 3
1. Регистрацията на учредителите се осъществява от 9:30 до 10:30 чрез саморъчно
изписване на трите имена, ЕГН, постоянен адрес и полагане на подпис в
нарочен списък и проверка за надлежно попълнена и предадена декларация.
2. Учредителното събрание може да се проведе, ако за участие в него са се
регистрирали най-малко 500 учредители.
3. При приемане на решения от Учредителното събрание всеки учредител има
един глас. Гласуването е явно като се гласува с „да“, „не“ и „въздържал се“. При
няколко алтернативни предложения всеки учредител има право да гласува
положително само за едно от тях.
4. Гласуването е действително, ако в него са участвали повече от половината от
регистрираните за участие.
5. За приемането на устава е необходимо „за“ да са гласували повече от 500
учредители. За приемането на всички останали решения е необходимо да са
гласували „за“ повече от половината от участвалите в гласуването.
6. Срокът за подаване на писмени предложения за изменение или допълнение на
проекта за устав е от момента на публикуването му на сайта на движението на
04.01.2017г. до изтичане на 30 минути след началото на Учредителното
събрание.
7. Гласуването на устава става най-напред по постъпилите предложения за
изменение и допълнение на проекта, а след това анблoк за всички части от
проекта, по които няма постъпили предложения.
8. Срокът за предложения относно членове на ръководните и контролни органи на
движение е от момента на регистрацията на участника до изтичане на 30 минути
след приемането на устава.
9. Организация на Учредителното събрание се осъществява от Председател на
събранието, Секретар, Мандатна комисия от трима души и Комисия по устава и
номинациите от трима души.
10. Всеки учредител има възможност да се изкаже в посоченото за това време не
по-дълго от 3 минути.

