
РЕШЕНИЯ НА ОС И УС ОТНОСНО КОМАНДИРОВКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ 

 

1. Съгласно решение № 168 на 13-то Общо събрание на Камара на архитектите в България 

(КАБ), проведено на 30.04.2015 – 03.05.2015г.: „Членове на КАБ, редовно избрани за 

делегати на Общото събрание, отсъстващи без причина от заседанията на Общото 

събрание и възпрепятстващи неговата работа, да не бъдат избирани за делегати на 

следващо Общо събрание на КАБ и да възстановят разходите за това заседание.“ 

 

2. Съгласно решение на XVII ОС  на КАБ на 30.11.2018 - 01.12.2018г.: „Избраните 

делегати, които нямат уважителни причини да отсъстват от Общото 

събрание, заплащат разноските по престоя и настаняването.“ 

 

3. Решения на УС по Протокол № 21 на УС от 2.11.2018 г.: 

2.1. Ред за изплащане на командировъчни пътни разходи съгласно решение на УС от 

02.11.2018 г.-(Протокол № 21 на УС): 

- 1/3 от сумата при един делегат в кола; 

- 2/3 от сумата при двама делегати в кола; 

- цялата сума при трима или повече делегати в кола; 

- ако броят на делегатите не е кратен на три, следващата кола се плаща 100% 

- командировъчната заповед се издава на името на водача на МПС, като в доклада се 

записват трите имена на пътуващите делегати в колата. 

3.2. Командировъчни пътни разходи се изплащат само на тези делегати, които са 

останали до края на ОС (обявения в програмата час на приключване работата на 

ОС). 

3.3. Управителният съвет приема, ако се наложи, КАБ да плати при необходимост 50 

лева за допълнителна нощувка за делегатите от регионални колегии, намиращи 

се на разстояние над 200 километра от Боровец. 

 

4. Съгласно решение на УС от 11.02.2019 г.: „Делегатите на ОС, които са заявили 

нощувки,  могат до 3 дни преди ОС, да информират офиса на КАБ и да откажат 

заявката. След този срок те лично възстановяват на КАБ сумата за нощувка.“ 

 

5. Цитат от декларацията, която попълваха делегатите на ХVІІІ ОС на КАБ: „Запознат 

съм, че КАБ не поема разходи за паркинг и за настаняване в хотел на лица, които ме 

придружават.“ 

 


