
ПРОГРАМА-СЦЕНАРИЙ 
 

за провеждане на ХХV Общо събрание на САБ 
26.04 2014 год. 

 
             І-во заседание 10.00 – 13.40 ч. 
 
Водещи: арх.Илко Николов, арх. Иван Чолаков 
10.00 ч. Откриване на Общото събрание.  Приветствие от най-възрастния/най-младия  

делегат на ОС. 
Почитане паметта на починалите архитекти в периода между двете Общи 
събрания. 
Обявяване броя на избраните и регистрирани делегати. 
Избор на работни органи. 
Обявяване на дневния ред, приемане програма и регламент за провеждане на ОС. 
 

10.40 ч. Отчет на УС на САБ за мандата. Обсъждане и приемане. 
      Докладва:  арх. Георги Бакалов 
11.20 ч. Отчет на КС на САБ за мандата. Обсъждане и приемане. 
      Докладва: арх. Константин Коцев 
11.40 ч.  Доклад на Мандатната комисия. 
      Докладва: Председателят на комисията 
12.00 ч. Финансов отчет на УС за изпълнение бюджета за 2013 година.Информация.  
      Докладва:  Снежинка Ангелова-гл.счетоводител 
12.20 ч. Рамков бюджет на САБ за 2014 година. Обсъждане и приемане.  

     Докладва:  Снежинка Ангелова-гл.счетоводител 
13.00 ч. Обявяване кандидатурите за Председател на САБ. Изслушване на Платформите. 
13.30 ч.` Обявяване процедура по провеждане на избори. 
 
13.40 ч. Обяд във фоайето пред Зала 1. Гласуване. 
 
`  ІІ-ро заседание 14.30 – 19.00 ч. 
Водещи:  арх. Лило Попов, арх. Любомир Пеловски 
 
14.30 ч.  Предложения за промени в Устава на САБ  и приемане на решение. 
     Докладва: Председателят на Комисията по Устава 
15.00 ч. Обявяване резултатите от гласуване за Председател на САБ.    
15.20.ч. Обявяване на кандидатурите за членове на УС и КС. 
15.30 ч. . Обявяване процедура по провеждане на изборите. Гласуване. 
15.40 ч. Гласуване.  
16.30 ч.           Кафе пауза.  
17.30 ч. Разисквания и приемане на решения за насоките на бъдещата дейност на САБ.

    Докладва Комисията по решения на ОС 
18.30 ч.  Обявяване на резултатите от избор на ръководни органи на САБ.  

    Докладва:   Председателят на Комисията  
              по изборите 

18.40 ч. Обявяване кандидатури за Председател на КС. Провеждане на избор. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ХХV-ТО ОС НА САБ 
 
1.Време за изказвания-5 минути, само веднъж по един и същи въпрос, за реплика – 2 минути. 
   Редът на изказванията се определя по реда на направените заявки в деня 
   на заседанието; 
2.Разискванията могат да бъдат преустановени по решение на ОС. 


