
1 
 

 

П О К А Н А 

 

Уважаеми делегати, 

На основание Решение на Съвета на РК София-град (Протокол 

№2 от 11.03.2013г.) се свиква редовно годишно Общо събрание, което ще се 

проведе на 16 март 2013 г. (събота) от 10:00 часа в Зала 1 на ЦДА 

(сградата на САБ, ул. „Кракра“ № 11).  

Началният час за регистрация на делегатите е 08:30 ч. 

Събранието ще се проведе при следния 

 

Дневен ред 

1. Отчет  за дейността на Съвета на РК София-град  за периода 

2012 г.- 2013 г. Финансов отчет  за изпълнение на бюджета за 

2012 г. Проект за бюджет за 2013г.  

2. Обсъждане на отчета на Съвета, отчета за изпълнение на бюджет 

2012 г. и бюджет 2013 г. 

3. Приемане на отчета на Съвета, отчета за изпълнение на бюджет 

2012 г. и бюджет 2013 г. Освобождаване от отговорност на 

членовете на Съвета. Проект за решение: ОС на РК София-град 

освобождава от отговорност членовете на Съвета за дейността им 

през 2012 г.  

4. Приоритети на КАБ-София за 2013г. – дискусия, предложения 

5. Приемане на решения на ОС. 

6. Разни  
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П Р О Г Р А М А 
(проект) 

 

10:00-10:30  Регистрация на делегатите 

10:30-10:50  Официално откриване на Общото събрание. 

Приветствия от гости. 

10:50-11:10  Избор на работни органи 

11:10-11:20  Приемане на дневен ред и регламент 

11:20-11:50  Отчет  за дейността на Съвета на РК София-град  за 

периода 2012 г.- 2013 г. Финансов отчет  за изпълнение 

на бюджета за 2012 г. Проект за бюджет за 2013г.  

11:50-12:30  Обсъждане на отчета на Съвета, отчета за изпълнение 

на бюджет 2012 г. и бюджет 2013 г. 

12:30-12:45  Приемане на отчета на Съвета, отчета за изпълнение 

на бюджет 2012 г. и бюджет 2013 г. Освобождаване от 

отговорност на членовете на Съвета.  

12:45-13:45  Обедна почивка 

13:45–15:45  Обща дискусия 

15:45-16:00  Кафе пауза 

16:00-16:20  Приемане на решения 

16:20-16:30  Разни 
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Регламент на събранието  

 

1. Време за изказване – 3 минути. Редът на изказванията се определя по 

реда на постъпилите заявки в деня на събранието по всяка от 

точките. Реплика – 2 минути. Дуплика – 1 минута. 

2. Разискванията могат да бъдат прекратени по решение на събранието 

с обикновено мнозинство и явно гласуване. 

3. Изказвания, становища и предложения за изменение се правят 

еднократно. 

4. Предложения за решения се подават писмено до комисията по решения 

към Общото събрание на РК София-град не по-късно от 20 минути 

преди гласуването.  

5. Явното гласуване става с вдигане на делегатска карта. 

6. За подпомагане работата на събранието се избират преброители от 

състава на делегатите, които отчитат резултатите от явните 

гласувания – 4-6 човека. 

 

 

* Материали по т.1 от дневния ред са публикувани на сайта. 

 

 

 

С уважение,    

арх. Николай Баровски 

Председател на РК София-град към КАБ 


