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Правила за дейността на специализираните комисии към ГБИТК 
 
 
Критерии за основаване/закриване на специализирани комисии 

 

- Наличие на достатъчен интерес от страна на членовете (Минималният брой на 

членовете на дадена специализирана комисия е 5.) 

- Наличие на председател на комисията, който да ръководи отговорно дейността й. 

- Дейността на специализираните комисии трябва да е в съответствие с целите и 

дейността на ГБИТК. (Целите на специализираните комисии допълват дейността на 

ГБИТК или са неутрални) 

- Основаването и закриването на специализирана комисия става с решение на 

Управителния съвет на ГБИТК. 

 

 

Дейност на председателите на специализираните комисии 

 

- Всяка една специализирана комисия има по един председател, който е от фирма 

член на ГБИТК. Председателят се назначава от Президента на ГБИТК и може да бъде 

освободен отново от него. 

- Заседанията на дадена комисия се водят съвместно от председателя на тази 

комисия и главния управител на ГБИТК. Главния управител на ГБИТК може да бъде 

представляван от неговия заместник. При необходимост председателят на дадена 

специализирана комисия също може да се представлява от заместник, който се 

избира между членовете на тази специализирана комисия.  

- Председателите са официалните представители на специализираната комисия. Те 

съгласуват своите действия с главния управител на ГБИТК. 

- Председателят на дадена комисия избира работния език на комисията (немски или 

български), както и езика на документите, които ще бъдат публикувани. 

- Председателите на специализираните комисии информират Управителния съвет на 

ГБИТК за дейността на комисиите си поне веднъж в годината. 

 

 

Дейността на специализираните комисии 

 

- Със своята дейност специализираните комисии подпомагат обмена на опит и 

информация, както и подобряването на икономико-политическите рамкови условия в 

България. 

- Специализираните комисии заседават най-малко два пъти годишно.  
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- Освен главният управител на ГБИТК за всяка една от комисиите отговаря поне по 

един от членовете на Управителния съвет на ГБИТК 

- Изготвянето на протоколите от заседанията се извършва от членовете на 

специализираните комисии на ротационен принцип. Протоколите се изготвят на 

работния език на съответната комисия или двуезично, когато това е обосновано и 

необходимият за това ресурс е налице. 

- ГБИТК води списък на членовете на всяка една комисия, на които се изпращат 

покани за участие в заседанията. Всеки член на ГБИТК може да вземе участие в 

заседанията. 

- ГБИТК осигурява логистична подкрепа на комисиите (изпращане на покани, 

предоставяне на заседателна зала, координация). Главният управител определя за 

всяка комисия по един служител на ГБИТК, който е отговорен за осигуряването на тази 

подкрепа. 

- Решения се вземат от присъстващите членове на заседанията на специализираните 

комисии с обикновено мнозинство. Всеки член на дадена комисия, както и главният 

управител на ГБИТК, има по един глас. Главният управител на ГБИТК има право да 

налага вето на взетите решения  

- Работата в специализираните комисии е на доброволни начала. 

- Специализираните комисии не разполагат със собствен бюджет. Разходи могат да 

бъдат поети от ГБИТК по изключение само в определени случаи. За тази цел е нужно 

одобрението на главния управител на ГБИТК. 


